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Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.
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Oporto Merrylands Road, Merrylands Stockland Food Court,
Cnr Jersey Rd and Rooty Hill Rd Plumpton
& Stanhope Village Shopping Centre.
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شخص وجرح اثنني يف حادث سري مؤسف
مصرع
 فلتبدأ التعيينات: جنبالط...  ال نعرتف باحملكمة:عون
ZCá€a7:aD@Ä€@ã�ﬂ@lbËÌa@Ô€a6é¸a@Ô„b‰j‹€a@ﬁb‡«˛a@›uä

بو رزق ينجو بأعجوبةÈ‰«@Û‹Én„@Â€Î@Èˆb‰i@Û‹«@ÊÏﬂåb«@b‰‰ÿ€@Èibjí@Â«@Û‹¶@Êb‰j€
 إنهاء االحتالل اإلسرائيلي قبل سالح «حزب اهلل» شربل مارون:الراعي
السياسي ساقهم اليوم
إىل تعمد هدم جسر

QW@Úz–ñ@Ú‹ib‘æa

CÜaá»néa@pbËÓuÏmD@ �åÏm@Òáznæa@·ﬂ˛a@

�
åÏ∏@…‹�ﬂ@ÔﬂbËm¸a@äaã‘€a@…”ÏnmÎ

<Í◊¬ <’ÖÁËÁÈﬁ <ª <ÏÇvjπ]
<Ì⁄^√÷] <Ìﬁ^⁄˘] <·_ <ÔÅÜe
<^⁄ <k¬áÊ <ÌÈ÷ÊÇ÷] <Ì€øﬂ€◊÷
<«Å]Ç√jâ]<l^„ÈqÁi»<‰j5
<Íï^Œ <ÖÇíË <·_ <·^”⁄˝
<ÌËÇÈ„€j÷]
<l]]Üq˝]

 يف واحدة من،بعد اإلجناز الكهربائي الذي على اخلط
 أعنف محالته السياسية على،حتقق يف جملس الوزراء
 حيث،دخلت احلكومة عمليا يف سعد احلريري وتياره
مرحلة استثمار هذا اإلجناز اتهم رئيس كتلة الوفاء
ورسم اخلطوات التالية للمقاومة النائب حممد رعد
لوضع اخلطة الكهربائية اعالم «املستقبل» وقياداته
 فيما ونوابه مبجافاة «منطق،على سكة التنفيذ
تصاعد التوتر السياسي الرئيس رفيق احلريري
.»اىل مستواه االعلى بني وأسلوبه وأخالقه
<ª <áÖ^e <ƒqÜ⁄ <4f√i <Çu <^È◊¶<Hl^Œ^œvjâ˜]<k∑]ài
رئيس جملس النواب نبيه ورأى أن ابتعاد تيار
<Çœ◊ » <HÏÇËÇ¢] <ÌËÜn“˘] <^Èâ^ÈâÊ <^Èﬂ⁄_ <H^ÈqÖ^}Ê
بري وتيار «املستقبل» على «املستقبل» عن السلطة
< بعد سلسلة من الشعاراتÌ◊uÜ⁄
<ª <^È◊€¬ <^ﬂvfë_ <H^È÷^⁄Ê
<^ËÅ^íjŒ]Ê
خلفية احلملة العنيفة اليت أفقده صوابه فلم يعد
< املثرية للجدل وحتى الشكÎÅˆi
<·_ <^⁄c <JJJÌ5^u <Ñﬂ⁄ <±Ê˘] <ÏÜ€◊÷ <kïÜ Ê
 وال دستورا،يشنها التيار على رئيس يريد دولة
< يف هوية املعارضة السوريةÏÇÈ√ä÷]
<ÌË^„ﬂ÷] <…Á◊e <±c <ÌËÜn“˘]<«ƒï]Ái»<ÃÈ◊”j÷]
.وال قوانني
.اجمللس
،السياسية
^< ونواياها⁄cÊ <JJJ^√ËÜâ
<ÏÁqÜπ] <ÅÊÇ£]<ÓíŒ_»<±c<ÏÇËÇ¢]
املواجهة ونبه رعد اىل ان تيار
ساحة
وتبدو
«اهليئة العامة
–< أطلقتÀﬁ
<ª <^ﬂ◊}Å <ÇŒ <·Á”ﬁ <–ËÜ�÷]» <xfíj÷ <H«Ìﬂ”€π]
بري «املستقبل» وصل بتماديه
بني
السياسية
< للثورة السورية» شعارÌÈqÖ^}Ê
<ÌÈ◊}]Å <l^e^äu <ãÈÒÜ÷]<›^⁄_<^Èâ^Èâ<ÏÇf√⁄
و»املستقبل» مفتوحة على إىل حد جتاوز اخلطوط
<Ì÷^õc <^„ﬁ]Áﬂ¬ <HÌ√õ^œj⁄ <Íi^œÈ⁄ <gÈ® <Ã◊”π]
أن احلمراء يف طعن املقاومة
خاصة
،مصراعيها
<±c<Ÿ^€¬˘]<ÃËÜíi<Ì◊uÜ⁄ <‰j⁄Á”u <ÃÈ÷`i <ÿq_ <‡⁄
املقاماتJ«‡”∫<Çu<ÓíŒ_
< والتطاول علىÇ√÷]
_< مبزيدÇfË
الطرفني تنذر
أجواء
<·_Ê <ÌÈﬁ^n÷]
والوطنية
الدينية
والرموز
لفت
فيما
.التصعيد
من
<Çu_ <·^“ <Ä^ﬂπ] <]Ñ„e <ÇËÇ¢] <ÂÖ]Áéπ <Íä”√÷]
اجليش
ضد
والتحريض
حول
األكثرية
قوى
التفاف
<kfä÷]<›ÁË<Ñﬂ⁄<lÜq<:÷] <l˜^íi˜]<Ì“Ü£<∞√e^jπ] <Ó◊¬<H«Ï4f”÷]<^Ë]Üä÷]<±c
 بالتوازي مع موقف اللبناني الضامن ألمن البالد،بري
مماثل للمجلس االسالمي واستقرارها ومل يسلم من مهد رئيس الوزراء الرتكي
 أمس،نزق خطابه ال مفت وال رجب طيب أردوغان
.الشيعي األعلى
 للمجموعة «ج» من، بطريرك وال قائد جيش وال االول،وبرز يف هذا السياق
EAGLE
VALE INSURANCE SERVICES
تنوي بالده
اإلجراءات اليت
الدخول املباشر لـ»حزب اهلل» نائب وال زعيم وال حزب
Active Insurance Management
فرضها كإجراء عقابي
For Your Business
 بسبب،على إسرائيل
 Workers' Compensation for your Employees
االعتذار عن جمزرة
رفضها
 Insurance
when starting up a Business
 وأعلن،»احلرية
«أسطول
 Public
Liability Insurance for your Trade Work
 أن
Home Construction Insurance
سفنًا حربية سرتافق أي
Your Specialist AMP Advisers
مساعدات تركية اىل
سفن
165C
Wattle Street Bankstown
 مشددًا على، قطاع غزةCall us Today
 أن أنقرة ستمنع إسرائيل02 9707 3077
 استغالل موارد البحرMob:
من
0414 309 360
.بشكل منفرد
املتوسطdanny@eaglevaleinsurance.com.au
email:
وقال أردوغان إن «سفناojè€a@@‚bÌc@áÓ«aÏæa@›j‘„ˇ
Dekkan
Servwell
Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
البحرية الرتكية
منPty
حربية
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
سرتافق أي سفن مساعدات
تركية إىل الفلسطينيني
 مشددًا،»يف قطاع غزة

)17 (التتمة ص
ıb»iä˛a@Úè‹ß@ÚÓ”brÓæa@¬6ìÌÎ@ﬁaÏßa@‚Ïéãæa@ùœãÌ@Êb‡Ó‹é@

»ميدفيديف يصف بعض املعارضني بـ«اإلرهابيني

<ŸÊ˜] <ã⁄_ <lÜ ]Ái
<‡⁄ <ÌÈ ^vë <l^⁄Á◊√⁄
<Ã◊⁄ <ÇÈ√i <·_ <^„ﬁ`ç
<±c<·^ﬂf◊e<Ìë^§]<Ì€”-]
JÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<Ì„q]Á÷]
<Ãé“ <—^Èä÷] <]Ñ‚ <ªÊ
<‹⁄˘] <ª <ƒÈ Ö <ŸÊˆä⁄

Ômb‘Óﬂ@‚bﬂc@
ÓébÓé@’Ìã�€a@á
�احمل ّرماتbتنتهك
املعارضة السورية
�j»m@äaàe@X
باستدعاء التدخل الدولي

،»«مجعة احلماية الدولية
الذي ال يدع جماال ألي
استدعاء
طلب
 يف١٥
التباس
٢٠١١ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺻﻔﺤﺔ
تدخل دولي يف األزمة
السورية الداخلية اليت
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DNM<î<Ì€jj÷]E
تلغراف
الدايلي
*»* بعد اخراج شربل مارون بو رزق من سيارته الهوندا «املعجونة
Saturday
4 Juneعن
2011
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وال تيار وال مسؤول وال
.رئيس مجهورية
 إن فجور خطابهم:وقال

bÓ€bn„c@Ôöäb»ﬂÎ@ÊÏn‰Ó‹◊@Úv:@¿@áÓ»óm

µÓ–‰æa@›ÿ€@Úybnﬂ@ÒÜÏ»€a@ZbÌäÏé
ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ
إلسـرائيـلﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻭﻋﻘﻴﻠﺘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺍﳳ
ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ
 لـن نسـمح:أردوغـان

<«ÌËÖÁÀ÷]» <Ì÷^œjâ˜] <±c <Í“4⁄˘] <ÇÈ√íj÷] <‡⁄]ài
<H‰fÒ^ﬂ÷ <Ì�◊ä÷] <‹È◊äiÊ <ãÈÒÜ÷] <Çï <Ìr„◊÷] <ª
<ÖÅ^í⁄ <kﬁ^“ <∞u <ª <Çâ˘] <Ö^ée <ÎÖÁä÷] <Ω^âÊ_ <·¯¬c <ƒ⁄ <Ìë^}
<PU<ÏÅ^π]<·_<Ç“ˆi<ÌËÖÁâ <·_<Ö^fj¬]<2¬<HŸÊ˜]<ã⁄_ <ª <ÌËÖÁ„€¢] <Ìâ^ÒÖ
<‰ﬁ_Ê <HÏ^«◊π] <‹”ù <ki^e <H«^fËÜœi <lÇÀﬁ» <‰jÈ¬Üç <ã⁄_<ÿÈ÷<‡⁄<ÏÜ}`j⁄<Ì¬^â
<‡⁄ <∞ÈÀﬂπ] <ÿ“ <·^”⁄de <ÌïÖ^√π] <Ü≥ˆ⁄ <ÏÁ¬Å <ƒ⁄ <Ÿ^éÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<·_<HŸÊ˜]
<ÏÅÁ√÷]<«∞€◊äπ]<·]Á}˝]» <ª <ƒ€j.] <ÌËÖÁä÷] <ÌË_ <ÿfœj÷ <à‚^q» <·^€È◊â
مستشفى ليفربول* عن الدايلي تلغراف
<نقله اىلHÌÈ“3÷]
االولية لشربل قبيل
االسعافات
يقدمون
االسعاف
عناصر
*
<Çâ˘]
<^È÷^jﬁ_
DNM<î<Ì€jj÷]E
<ÿÈr√j÷]
<Ó◊¬
<Ç¬^äi
<ÏÜ”
<Ì⁄Á”£]
) عاما49(
<رجلÃÈ÷`je
لقي
< يف اصطدام سيارتني سيدني حواىل الساعةÌ„q]Áπ
مصرعه فيما ُجرح اثنان
 جنوب غرب، يف كابراماتاDNM<î<Ì€jj÷]E
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THE TYRE EXPERTS

باستغالل موارد املتوسط مبفردها

<≈^€jq] <'ËÖ^i <HÍï^π]
<ãÈÒÜ÷]Ê
<Ã◊”π] أن
<ãÈÒÜ÷]
تركيا اختذت
على
<«∞◊È◊§]»<ÖÁñù<ÎÜe<‰Èfﬁ
خطوات ملنع إسرائيل من
<ì~◊Ë
<ª
< للمواردHÌﬂÈj÷]
¬∞< املنفرد
االستغالل
<·`e <‰÷ı^Ài <^ËÇf⁄ <HsÒ^jﬂ÷]
الطبيعية يف شرق البحر
<Íﬁ^€n÷] <l^¬^ä÷] <ÿ€†
 يف اشارة اىل،املتوسط
<ÇËàπ] <HÌ◊fœπ] <∞√eÖ˘]Ê
)17 <صl]ÖÁ�j÷]
(التتمة
<HÌÈe^´˝]
<‡⁄

åá„˝Ì7ﬂ@¿@∂Î¸a@È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@Òçº@p˝´
حلويات
مطلوب معلمو
للعمل يف حلويات ابراهيم
مطلوب
@È◊aÏœÎ@äbõÇ
حلويات عربية وافرجنية
معلمو
o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†
:للمعلومات االتصال على الرقم

<:÷]<l^È√qÜπ]<ƒ⁄<– ]Áj÷^e <ÌÈqÖ^§] <ÜËáÊ <Ãé“
<Í“4⁄˜] <ãÈÒÜ÷] <^‚ÅÇu <ÎÑ÷]<‰ÈeÁq<·˜a<ÍäﬁÜÀ÷]
**ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
<^�fﬂü
<‘÷ÉÊ
<^⁄^eÊ]
<Íï]Ö˜]Ê
<ÿÈÒ]Üâ] <Ö]á
*ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ
ﺑﺎﺧﻮﺱ ﺑﻮ
]’<ﻭﺍﻟﺴﻴﺪÖ^e
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
*ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻃﻮﻧﻲ
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االعـالن
تفاصـيل
<áÁ≥ <ÌË^„ﬁ <ÿfŒ <Í◊ÈÒ]Üâ]
DNM<î<Ì€jj÷]E

& NEW RETAIL SHOP
SERVICE CENTRE

WHEELS & TYRE CENTRE

02 9597 2071

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚ﬂ
TONY
FRANCIS QUALITY MEATS
Lucky Len - No.1
êÓè„ãœ@Ô„Ï†@@bËjybó€

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺭ

Ú√Ïƒ0a@ÏmÏ‹€a@…Ói@Ú€b◊Î
@Ú�‹é@Âﬂ@ÈÌÏ‰m@paÜbËí@Òá«@Û‹«@Ú‹ñby
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ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹ﬂ
QV@M@@ä¸ÎÜ@XXWSU@M@ä¸ÎÜ@—€c@SYP Áji
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العمل بدوام كامل
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Advertisement

JOHN’S DAY NIGHT CHEMIST
OPEN
TILL
8PM

7

DAYS
&
NIGHTS

333 GUILDFORD RD, GUILDFORD

TEL: 9632 6890

LOWEST PRIVATE PRESCRIPTION PRICES EVERYDAY

WINNERS

AGAIN

WINNER

WINNER

2010

2008

2010

2008

$10

AFTER $30
CASHBACK ON
UPGRADE

2011

666 Doncaster Road Doncaster Victoria 3108 Australia www.abbottdiabetescare.com.au
ABN 95 000 180 389 MSE110630114126

L2382387-080911

Offer only available for patients on insulin. Offer can not be used in conjunction with any other
offer. Excludes Optium Omega, Optium Xceed and FeeStyle Lite as trade-in. Customer’s old
meter must be traded in to qualify for this offer. One per customer. Cash back amount is limited
up to $50 and cannot exceed the purchase price of the meter.
*Diabetics with elevated ketone levels should seek medical advice. Ask you healthcare
professional how an Optium Xceed or FreeStyle Lite may assist you. Always read the label and
use only as directed. Information contained herein is for distribution outside of the USA only.
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لبنانيــات

الراعي :اذا تأزم الوضع يف سوريا
فإن املسيحيني سيدفعون الثمن قتالً أو تهجرياً
اكد البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي ،ان «ما يهمنا
اليوم يف لبنان أن تعيش سوريا
بسالم وحسن اجلرية».وقال« :إذا
تأزم الوضع يف سوريا أكثر مما
هو عليه ،ووصلنا إىل حكم أشد
من احلكم احلالي كحكم اإلخوان
املسلمني فإن املسيحيني هناك
هم الذين سيدفعون الثمن سواء
أكان قتال أم تهجريا .وها هي
صورة العراق أمام أعيننا».
وصل الراعي ،أمس االول إىل
«لورد» ،وهي احملطة الثانية يف
زيارته لفرنسا ،ولدى وصوله،
ترأس البطريرك الراعي قداسا
احتفاليا يف بازيليك سيدة
الوردية يف لورد ،عاونه فيه
عدد من املطارنة والكهنة.
وألقى الراعي عظة حتدث فيهاعن
«العالقة التارخيية اليت تربط
فرنسا بالكنيسة املارونية»،
مؤكدا أن «هذه العالقة صادقة
«الرئيس
شكر
ومتينة».كما
ساركوزي
نيكوال
الفرنسي
واملسؤولني الفرنسيني على
حفاوة االستقبال» ،الفتا إىل
املواضيع اليت عرضها معهم.
وبعد القداس ،أقيم زياح يف
ساحة البازيليك حيث أضاء
البطريرك الراعي مشعة على
املذبح حيث ظهرت السيدة
العذراء.
ومساء ،زار الراعي والوفد
املرافق رئيس بلدية «لورد» جان
بيار أرتيغاناف ،حيث كان يف
استقباله عدد من أعضاء اجمللس
وأبناء اجلالية اللبنانية يف «لورد».
وألقى الراعي كلمة شكر فيها
«اجمللس البلدي رئيسا وأعضاء
على هذا االستقبال» ،مشريا إىل
«العالقة التارخيية بني البلدين».
وعرض لـ»الوضع يف لبنان
على كل األصعدة» ،وقال« :إن
اللبنانيني يعيشون مع بعضهم
البعض مسيحيني ومسلمني،
متحابني وحمافظني على رسالتهم،
رسالة العيش املشرتك».ومتنى
ل»فرنسا السالم واالزدهار
واألمان».
وردا على سؤال ،قال الراعي:
«رغم أن لبنان تعذب كثريا أثناء
الوجود السوري فيه ،فما يهمنا
اليوم يف لبنان أن تعيش سوريا

بسالم وحسن اجلرية .صحيح أن
سوريا خرجت من لبنان جبيشها،
إال أنها ال تزال على عالقة مع
بعض اللبنانيني الذين هلم
مصاحل سياسية مشرتكة .وإن
املشاكل اليت حتصل اليوم يف
سوريا بدأنا ندفع مثنها كلبنانيني
جلهة إقفال احلدود بني سوريا
وعدد من الدول حيث بتنا ال
املزروعات
تصدير
نستطيع
واملنتجات اللبنانية عرب احلدود.
وإذا تأزم الوضع يف سوريا
أكثر مما هو عليه ،ووصلنا إىل
حكم أشد من احلكم احلالي كحكم
اإلخوان املسلمني فإن املسيحيني
هناك هم الذين سيدفعون الثمن
سواء أكان قتال أم تهجريا .وها
هي صورة العراق أمام أعيننا».
أضاف« :إن أبناء لبنان يعيشون
متساوين ،مسلمني ومسيحيني،
على كل الصعد السياسية
واالجتماعية .وإذا تغري احلكم
يف سوريا وجاء حكم للسنة
فإنهم سيتحالفون مع إخوانهم
السنة يف لبنان ،مما سيؤدي
إىل تأزم الوضع إىل أسوأ بني
الشيعة والسنة» .وتابع« :ما
يهم الكنيسة هو أال حيصل أي
عنف ألننا هذا ما ننبذه .وإننا
يف الشرق ال نستطيع تغيري
الديكتاتوريات إىل دميوقراطيات
بسهولة ،وإن قضايا الشرق جيب
أن حتل بعقلية أهل الشرق».
وأكد أن «املخاوف كثرية يف ظل
ما حيصل يف املنطقة ،وصورة
العراق أمام أعيننا حيث يقتل
املسيحيون» ،مبديا ختوفه من
«هجرة املسيحيني من الدول
العربية».
أي
«عن
الراعي:
وسأل
دميوقراطية يتحدثون؟ خصوصا
يف ظل ما حيصل يف العراق،
فإنهم يستعملون الدميوقراطية
كشعار لتغطية ما يقومون به.
وأيضا ملاذا الدول الكربى ال
تريد لبنان أن يقف على رجليه؟
فلماذا ال يتم تسليح اجليش
فيه؟ وملاذا ال يتم تنفيذ قرارات
جملس االمن الدولية ،خصوصا
جلهة عودة الفلسطينيني إىل
بالدهم ،ألن لبنان ال ميكن أن
يتحمل توطينهم ،بل جيب أن
تكون هلم دولة عادلة».

قهوجي :السالح األساسي للجيش
يكمن يف متاسكه وتضامن جنوده

أكد قائد اجليش العماد جان
قهوجي ،ان «السالح االساسي
للجيش يكمن يف متاسكه وتضامن
جنوده ووالئهم ملؤسساتهم
وابتعادهم عن املناطقية والفئوية
بكل اشكاهلا» ،مؤكدا «مناعة
اجليش يف مواجهة التحديات
وقراره احلازم يف صون وحدة
الوطن واستقراره وعدم تعريض
مصاحله احليوية ألي خطر».
أقيم احتفال تكرميي للضباط
املتقاعدين يف الريزة أمس
االول ،يف مناسبة الذكرى
السادسة والستني لتأسيس
اجليش ،شارك فيه قائد اجليش
العماد جان قهوجي ورئيس
االركان اللواء الركن وليد
سلمان ،ورئيس رابطة قدماء
القوى املسلحة اللبنانية العماد
املتقاعد ابراهيم طنوس وعدد
من كبار ضباط القيادة.
بدأ االحتفال بدقيقة صمت
على ارواح الشهداء ،ثم ألقى
طنوس كلمة يف املناسبة،
اشاد فيها بأداء املؤسسة
العسكرية« ،ال سيما حفاظها على
االمن واالستقرار بأقل قدر من
استخدام القوة ،وتعاملها مع
اجلميع مبنتهى التجرد والعدالة
واملساواة» ،داعيا اىل «االلتفاف
حول هذه املؤسسة ،اليت قدمت
آالف الشهداء واجلرحى يف سبيل

محاية املواطنني من دون منة
او متييز» .ثم عرض لنشاطات
الرابطة ،مؤكدا «وقوف افرادها
اىل جانب اجليش واستعدادهم
لتلبية نداء الواجب».
من جهته ،ألقى العماد قهوجي
كلمة ،رحب فيها بالضباط
مؤسستهم
يف
املتقاعدين
االم ،مشددا على «اهمية دور
اجليش يف هذه املرحلة الدقيقة
اليت متر بها البالد ،اكان على
صعيد االستعداد ملواجهة ما
يبيته العدو االسرائيلي من
نيات عدوانية ضد لبنان واطماع
بثرواته الطبيعية ،ام على صعيد
محاية السلم االهلي يف الداخل،
وحتصني الوطن من انعاكسات
االزمات االقليمية».
وأشار اىل «استمرار اجليش يف
ترسيخ جهوزه وتعزيز قدراته
العسكرية باالعتماد على الذات
وعلى مبادرات طيبة من بعض
الدول الشقيقة والصديقة» ،الفتا
اىل ان «السالح االساسي للجيش
يكمن يف متاسكه وتضامن جنوده
ووالئهم ملؤسساتهم وابتعادهم
عن املناطقية والفئوية بكل
اشكاهلا» .وختم مؤكدا «مناعة
اجليش يف مواجهة التحديات
وقراره احلازم يف صون وحدة
الوطن واستقراره وعدم تعريض
مصاحله احليوية ألي خطر

ردّ على «املستقبل» ونوابه ومسؤوليه وإعالمه

رعد :رائحة نتانة الفنت تفوح من
خطابهم السياسي

رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حممد رعد أن «ما نسمعه
أو نقرأه أو نشاهده عرب وسائل
إعالم حزب «املستقبل» وعلى
ألسنة مسؤوليه ونوابه يف هذه
الفرتة الزمنية على األقل يتجافى
املؤسس وأسلوبه
مع منطق
ّ
وأخالقه ومشروعه ،وأن خبطابهم
السياسي تفوح منه رائحة َ
األسن
ونتانة الفنت وعسس االهرتاء».
وقال يف تصريح أمس االول:
أن «القوم قد أفجعهم التنائي
عن السلطة ،ومل يعودوا
يريدون دولة وال دستورًا وال
ْ
وأقحمتهم العصبيات
قوانينا،
يف الشبهات ،والتبست عليهم
احلقائق ،وركبتهم الضغائن
واألحقاد ،وهاموا على وجوههم
خيبطون خبط عشواء ،ويتدافعون
حنو العثرة تلو العثرة ،بعدما
تنكبوا الثوابت الوطنية ،وتاهت
بهم السبل عن جادة الصواب،
وتوسلوا املكر
فآثروا التفرد،
ّ
األكاذيب
ولفقوا
واخلداع،
وامتهنوا التضليل وصاغوا ِع ْج ًال
من شهود الزور ،له خوار وراهنوا
على الدعم من املتصهينني اجلدد
ومن يدور يف فلك سياساتهم
خطابهم
وصار
العدوانية،
املعارض سبابًا وشتائما وامتهانا
لكرامات ،واتسم أداؤهم بكيدية
تبغي التعطيل والتخريب ،بنزعة
سادية تتلذذ يف حرمان اللبنانيني
من إجنازات يضيقون ذرعًا بها
إن حققها غريهم ،ووصل بهم
التمادي اىل حد جتاوز اخلطوط
احلمراء يف طعن املقاومة،
والتطاول على املقامات والرموز
الدينية والوطنية ،والتحريض
ضد اجليش اللبناني الضامن
ألمن البالد واستقرارها ،وما
َق خطابهم ال مفيت
َ
سِل َم من َنز ِ
وال بطريرك وال قائد جيش ،وال
حزب وال
زميل ،وال زعيم ،وال
ٍ
تيار ،وال صاحب دولة وال رئيس
مجهورية ،وما اتسع صدرهم على

مدى سنوات حململ واحد من
حسن الظن بشريك أو أخ أو
صديق».
وسأل «أي مستقبل وقيم يعد به
هؤالء؟ وأي صدقية تبقى هلم؟
وأي دولة يدعون بناءها؟» ،معتربا
أن «فجور خطابهم السياسي
ساقهم إىل تعمد هدم جسر
التواصل املتبقي مع الوطنيني
اللبنانيني ،عرب استهداف رئيس
(جملس النواب) نبيه بري ،الذي
حتمل عبء فتح قنوات احلوار
ّ
بني اخلصوم السياسيني ،حرصًا
على استقرار الوطن ومصاحله
الكربى».
أضاف« :ولئن أوهمت أحداث
املنطقة والرهانات اخلاطئة أقزام
الفتنة بإمكانية التطاول على
كبار رجاالت الوحدة الوطنية،
فإن غدًا لناظره قريب ،حيث
يذهب الزبد جفاء وميكث يف
األرض ما ينفع الناس ،وحنن من
موقع خربتنا بالرئيس بري ومن
منطلق فهمنا الدقيق لتوجهاته
الوطنية وحنكته املشهودة ،نؤكد
أن دوره الريادي يف التفاوض
خالل حرب متوز العدوانية عام
 2006هو حفظ املقاومة ،وقد
محى خيارها وصان وحدة البالد،
وخيب آمال املراهنني على حتقق
ّ
األهداف األمريكية واإلسرائيلية،
وهو ميثل دعامة أساسية للوفاق
الوطين ،وهو أحد أهم أركانه،
لذلك نرى أن اخلطاب السياسي
يرتكب
لـ»املستقبل»
التائه
خطيئة كربى ،تقطع الطريق على
أي مسعى وفاقي حمتمل».
واعترب أنه «إذا كان داء العظمة
وهوس السلطة قد أخرجا
«املستقبل» من احلكومة إىل
املعارضة ،فأي عاقبة ينتظرها
بعد هذا احلزب ،إذا ما أصر
على التزامهما يف خطابه وأدائه
السياسي؟».
وختم بالقول« :ال حول وال قوة
ّ
العلي العظيم
إال باهلل
ّ
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عون :هل ميارس ميقاتي صالحياته وفق الطائف أم يتصرف كديكتاتور؟
طمأن رئيس»تكتل التغيري
ميشال
واالصالح»النائب
عون» أن النظام يف سوريا لن
يسقط وسيكمل اإلصالحات»،
النظام
سقط
وقال»:إذا
فمن الذي سيأتي إىل احلكم
بسوريا؟ «األخوان املسلمني»
هم األكثر ظهورًا ،وهم يقولون
يف منشوراتهم أن الدميقراطية
اإلسالمية،
الشريعة
ضد
وبالتالي فهم ضد الدميقراطية
« .واعترب»ان احملكمة الدولية
مت تهريبها وأنا براء منها براء،
النها مسيسة «.
حديث
يف
عون
وقال
لربنامج»كالم الناس»من ال»ال
بي سي»مساء امس»:بقيت خطة
الكهرباء كما هي ،وبالنتيجة
هذه اخلطة لكل اللبنانيني،
وانشاء اهلل يف اجمللس النيابي
أن يشرفوا «تيار املستقبل»
ويوقعون على اخلطة .لقد
حصلت التعديالت اليت تهمهم
يف خطة الكهرباء ولذلك جيب
أن يوقعوا عليها يف جملس
النواب».
اضاف »:مل أمسع من أحد أن
ميقاتي ضرب يده على الطاولة
يف جلسة جملس الوزراء وقال
«إما أن متشوا يف هذه اخلطة
وإال أنا أمشي» ،وقال »:ال أشعر
أنين مطوق  ،فأنا فكريًا مستعد
ألن أتلقى ضربات من أي جهة،
فالكل يف هذه احلكومة حلفائي،
ويف الوقت نفسه ال أحد».
وسأل»:هل رئيس احلكومة
ميارس صالحياته وفق الطائف،
أم يتصرف كديكتاتور؟ وملست
هذا االمر مع ميقاتي عندما
حاولوا أن يضعوا رقابة مبوضوع
خطة الكهرباء ،فهذا ليس من
عقدت
حقهم».وسأل»:كم
اهليئة العليا لإلغاثة من إجتماع
حتى اآلن ،وفيها سبعة وزراء،
والرقابة مفقودة على جملس

اإلمناء واإلعمار منذ العام ،1995
باإلضافة إىل صندوق املهجرين
وجملس اجلنوب ،فأين الرقابة
على مؤسسات الدولة؟ «.
وردا على سؤال قال »:مل يكن
(الرئيس)سعد احلريري هو
املشكلة بل تبنيه وسكوته عن
املشاكل املوجودة ،وبالنسبة
لنا لن ينام أي من ملف من
امللفات اليت طرحناها وأثرناها
«.
وتابع»:أنا ضد إستمالك بريوت
وضد مشروع «سوليدير» ،وإذا
كان صاحبها سين فال عالقة
للسنة بذلك ،واآلن من ميلك
بريوت ،عاصمة لبنان من
ميلكها؟ فكان املطلوب إعادة
إعمار بريوت ألهلها».واعترب
انه»إذا رفض ميقاتي إزالة عبد
املنعم يوسف واشرف ريفي
وسعيدمريزا وووسام احلسن
وسهيل بوجي من مراكزهم،
إذًا هو يعترب نفسه َّ
أنه فوق
القانون ،وهذه أصبحت قضية
وطنية ،فمث ُال شعبة املعلومات
غري قانونية ،وعندما استقبلت
يف العام  2010احلسن استقبلته
كموفد من قبل الرئيس (سعد
احلريري)».وقال»:ال أريد أن
أقول أن(الوزير مروان) شربل
خرج من بيت الطاعة او مل خيرج
فأنا أصف األمور كما هي ومن
له أذن فليسمع .وهناك فساد
يف الدولة وما أستطيع أن
أفعله سأفعله لتأليب الناس
على متخاذل»موضحا»ان موقف
البطريرك الراعي بشأن الوضع
يف سوريا جديد ويتأقلم مع
األجواء السياسية الواقعية
احلالية ومع اسرتاتيجية جديدة
للواقع القائم يف الشرق
األوسط ،وأطمئن أن النظام
يف سوريا لن يسقط وسيكمل
اإلصالحات ،وإذا سقط النظام
فمن الذي سيأتي إىل احلكم

بسوريا؟ فـ»األخوان املسلمني»
هم األكثر ظهورًا ،وهم يقولون
يف منشوراتهم أن الدميقراطية
اإلسالمية،
الشريعة
ضد
وبالتالي فهم ضد الدميقراطية
املوجودة يف الغرب «.
اضاف »:احلكم يف سوريا ال
زال متضامنًا ،ومن يقول لي
أن الذين يقومون بهذه األعمال
يف سوريا ليسوا هم أقلية يف
هذا البلد؟ أمل يقع قتلى يف
صفوف العسكر يف سوريا،
فهل العسكريون هم من بادروا
إىل إطالق النار أو ً
ال؟ من قتل
هؤالء اجلنود؟ فنحن مع حق
التظاهر ولكن عندما تصبح
الدعوة إلسقاط النظام مع محل
للسالح ،فكل نظام سيدافع عن
نفسه».معربا عن اعتقاده انه»
إذا سقط النظام يف سوريا
لست أنا من سيسقط فاخلسارة
ستكون أكرب ،وأنا سأصبح ذميًا
يف حال تغري النظام».
وعن احملكمة الدولية قال»:
عندما متس احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان باملادة عشرين

وبالتالي بالدستور اللبناني،
ويتم تشكيلها بشكل «تهريبة»
فأصبحت أنا براء من هذه
احملكمة ،وعمليًا كيف يريد أن
يتعاطى واقعيًا جملس الوزراء
معها فليتعاطى ،فلست أنا من
«خيانق» األمم املتحدة بل هي
اليت «ختانقين» ،وبعد  30آذار
أن احملكمة
 2007مل أعد أرى َّ
شرعية.احملكمة مسيسة  ،ومن
يقبل قرارًا إتهاميًا متدرجًا،
فعقلي ال يقبل هذه األمور وال
ثقافيت وال القانون والدستور».
ويف موضوع النسبية،قال»:من
يقول إن كل « 14آذار» ستكون
ضد النسبية  ،ففي إجتماع
بكركي(الدكتور مسري) جعجع
كان مع النسبية وحتى «الكتائب
اللبنانية» كانت يف هذا اإلجتاه.
اما موقف وليد جنبالط فموقف
حلظة  ،وحتى اآلن ال حديثًا
حول اإلنتخابات بيننا ،وهو يف
هذا احلديث الذي كان يف أحد
املخيمات لـ»اإلشرتاكي» يقول
إنه لن يكون هناك حتالفًا
إنتخابيًا

جعجع :ربط الوجود املسيحي بأنظمة
توتاليتارية تزوير للتاريخ واهلوية
كد رئيس حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع أن رئيس جملس
الوزراء جنيب ميقاتي «حياول
حتمل مسؤولياته يف موضوع
متويل احملكمة» ،مشريًا اىل أنه
«حتى ولو حتولت هذه احلكومة
اىل حكومة تصريف أعمال فلن
تستطيع التهرب من موضوع
التمويل ،إذ إنها حينها ،ستصنف
تصنيفًا آخر ولن تكون العواقب
جيدة».
وأوضح يف حديث اىل جملة
«األسبوع العربي» و»ماغازين»
ُينشر اليوم ،أن «حزب اهلل ال

ميكن أن يبقى يف وضعه احلالي
وإذا مل يتخل عن أذرعه العسكرية
واألمنية لن يستطيع احلفاظ عليها
وسيكلف جمتمعه ولبنان أكثر
فأكثر».
وعن الوضع السوري ،أكد أن
«اجملتمع الدولي حسم أمره
بالنسبة لسوريا» ،متوقعًا «سقوط
النظام» .ولفت اىل أن «األحداث
كانت صغرية وبدأت تكرب شيئًا
فشيئًا» .وحول وضع املسيحيني
يف الشرق ،اعترب أن «ربط
مصريهم مبصري أنظمة توتاليتارية
هو تزوير للتاريخ وهلويتنا

«قرار جملس الوزراء انتصار للمعارضة»
حرب :حتفظاتنا هدفت ملنع هدر املال العام

وصف النائب بطرس حرب قرار
جملس الوزراء مبا خيص الكهرباء
بأنه «انتصار للمعارضة ،ألن
التعديالت اليت أدخلها على اقرتاح
القانون الذي تقدم به (رئيس
تكتل «التغيري واإلصالح» النائب)
العماد (ميشال) عون جاءت
متبنية املالحظات والتحفظات
اليت كانت أبدتها قوى املعارضة
السياسية ( 14آذار) على هذا
االقرتاح ،بهدف منع هدر األموال
العامة واحلؤول دون تكرار جتارب
املاضي املتعلقة مبشاريع الكهرباء
واليت هدرت سابقًا».
وقال يف تصريح أمس االول:
«يهمين أن أشد على يد الوزراء
الذين تبنوا مالحظاتنا وخاضوا
إىل جانبنا معركة تصحيح املسار
ورفضوا عملية االبتزاز السياسي
والتهديدات اليت جلأ إليها العماد
ميشال عون ووزير الطاقة (جربان
باسيل)».
ولفت اىل أن «هذا املوقف الذي
اختذته أكثرية جملس الوزراء يشكل
خطوة يف االجتاه السليم للحيلولة
دون الصفقات املشبوهة وعملية
هدر األموال العمومية واليت ميكن
أن تؤدي إىل إطالق مشروع جدي
إلنتاج الكهرباء يف لبنان».
واستغرب حماولة «من حاول
فرض شروطه على جملس الوزراء
وفشل يف ذلك فش ًال ذريعًا،
أن يدعي انتصارًا وهميًا يف
حماولة يائسة لتغطية املشروع ـ
الفضيحة اليت كان حيارب ألجله.
فالكهرباء ليست قضية سياسية،
وليست موضوع مزايدات سياسية
وليست أموا ًال خاصة هلذا الوزير
أو لذاك التكتل ينعم بها على
اللبنانيني ،بل هي أموال عمومية
أي أموال اللبنانيني اليت جيب
مراعاة األصول القانونية واملالية
واإلدارية يف صرفها ،لئال تتحول
مصدر ثروات وإثراء غري مشروع

هلذا املسؤول أو تلك الشركة».
واعترب أن «التوجه الذي متسك
به أكثرية احلكومة اليت رفضت
ما كان حياول البعض فرضه
باالبتزاز السياسي ،هو توجه
جيد ومتنى أن تكون املناقصات
اليت ستجري مناقصات دولية
واألصول
للقواعد
خاضعة
الدولية وليست حمصورة ببعض
احملاسيب واملرضي عنهم من
الوزير املختص وهو ما كان قد
حاولته وزارة الطاقة خارج إطار
أي رقابة».
ورأى أن «ما قام به جملس الوزراء
واملوقف الذي اختذه رئيس جملس
الوزراء (جنيب ميقاتي) حال دون
اكتمال الفضيحة وأجهض عملية
خرق القواعد واألصول القانونية
اليت توفر الشفافية والرقابة يف
صرف االعتمادات وال سيما أنها
بهذا احلجم ،وسيكون لنا موقف
عند إطالعنا على تفاصيل قرار
جملس الوزراء واخلطة والقيود
اليت أعلن عنها وسنبدي مالحظاتنا
لتحصني عملية الكهرباء ،علمًا أنه
من غري اجلائز أن ُيقال أن يف
لبنان «أناس مع الكهرباء وأناس
ضد الكهرباء».
وختم« :أن ما جيب لفت نظر
احلكومة إليه هو أال ترتكب خطأ
إعطاء حقوق لبعض مواطين
البلدان األخرى بالدخول اىل
لبنان من دون احلصول على
تأشريات دخول ،وبصورة خاصة
اإليرانيني ،كون هذا املوضوع
من شأنه أن يتسبب بإشكاالت
سياسية داخلية يف لبنان ،وال
سيما جو التجاذب السياسي حول
دور إيران يف األمن والسياسة
يف لبنان ،باإلضافة اىل ما قد
يؤدي إليه من انفالت األمر نتيجة
طلب دول أخرى أن تستفيد من
اإلعفاء أسوة بإيران وهي أقرب
من إيران بالنسبة إىل لبنان

مطلوب للعمل يف فرن ومطعم
مطلوب للعمل بدوام كامل :
 طبّاخ مع خربة يف حتضري املع ّجنات و َخب ِزها مساعد طبّاخوسيجري االفتتاح يف منتصف أكتوبر /تشرين األول
ملطعم يفLeichhardt
اخلربة ضرورية  -ال تقل عن سنتني.
للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال على الرقم:
0425286033

مطلوب معلمون
مطلوب معلمون مهرة يتقنون مهنة جنارة
الباطون وعمال ايضا للعمل مع شركة
CONFORM AUSTRALIA
يف سيدني..
الرجاء االتصال بالسيد يوسف على
الرقم التالي0405 555 788 :
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لبنانيــات
«من يستهدف بري مل يفهم منطق تداول السلطة»

أكد أن ما حيدث يف سوريا شأن داخلي

الداعوق :لبنان سيدعم إعالن الدولة الفلسطينية
أشار وزير اإلعالم وليد
الداعوق ،اىل أن «لبنان
سيتوىل الدفاع عن القضايا
العربية أمام اجملتمع الدولي،
وسيظل داعما قويا وناصرا
للمطالب العربية ،وخصوصا
إعالن الدولة الفلسطينية
املستقلة» ،جمددا التأكيد
على ان «ما حيدث يف سوريا
شأن داخلي ،ونأمل يف
حتقيق اإلصالحات اليت وعد
بها الرئيس بشار األسد
من أجل حقن الدماء من كل
األطراف».
وأكد يف حديث اىل وكالة «أنباء
الشرق األوسط» املصرية أمس
االول« ،أهمية دور مصر على
املستوى العربي واإلقليمي
والدولي ويف دعم القضايا
اللبنانية» ،واصفا العالقات
بني البلدين بأنها «متميزة».
ولفت اىل إن «لبنان يتطلع
إىل حتقيق اإلصالحات يف
مصر بأقصى سرعة الستعادة
واإلقليمي
العربي
دورها
والدولي ،ألنه ال جيوز أن
تغيب ولو جزئيا عن الساحة
العربية أو الدولية ،وحنن نعترب
حبق وعرب األجيال املتعاقبة أن
مصر أم الدنيا ،وهي ما زالت
«الشعب
٤
مشيدا بـ ﺍﻟﺴﺒﺖ
الدنيا»٢٢،
أمﺻﻔﺤﺔ
املصري ،الذي قاد ثورة 25
يناير دون أي ضغوط خارجية
وضرب أروع األمثلة بثورته
املباركة».
وأمل يف «التوصل إىل وثيقة
إعالمية عربية عن طريق جامعة

الدول العربية «لتجنب أي
خالفات أو جتاوزات إعالمية
تهدد االستقرار يف الوطن
العربي» ،ملمحا إىل أنه «لو مل
تكن هناك حرية لالعالم العربي
ملا جنحت الثورات العربية».
وأشار إىل أن «اإلعالم اللبناني
يتمتع حبريات واسعة ،وان
حرية التعبري مصونة يف لبنان،
لكن جيب أال متس حريات
اآلخرين ،واملالحظ حاليا هو
التعسف يف استخدام هذا
احلق باسم احلرية ،وهذا خطأ»،
داعيا إىل «التزام اإلعالم
املوضوعي الذي يقدم احلقيقة
كما هي».
ونفى رغبته يف التدخل يف
عمل اإلعالم «وال سيما أن
هذا االعالم ينعم حبرية التعبري
املطلقة» ،مشددا على «عدم
رغبته يف الرقابة على اإلعالم».
وأضاف أنه «أراد احلرية ضمن
األصول والقواعد ،دون أن
يتخطاها أحد» ،معربا عن أمله
يف «وجود الرقابة الذاتية
واالنتباه إىل السلم األهلي،
وهذا من مسؤولية احلكومة
حتى ال تفلت األمور».
ويف موضوع ترؤس لبنان
جمللس األمن الدولي ،أكد
 ٢٠١١سيتوىل الدفاع
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ «لبنان
أن
عن القضايا العربية أمام
وسيظل
الدولي،
اجملتمع
داعما قويا وناصرا للمطالب
إعالن
وخصوصا
العربية،
الدولة الفلسطينية املستقلة
يف أيلول اجلاري» .وأضاف:

«إن لبنان سيكون منفذا ملا
جيمع العرب عليه بالنسبة اىل
سوريا ،ولن خيرج عن اإلمجاع
العربي ،وما حيدث يف سوريا
شأن داخلي ،ونأمل يف حتقيق
اإلصالحات اليت وعد بها
الرئيس بشار األسد من أجل
حقن الدماء من كل األطراف».
وعن التطورات على احلدود
مع سوريا ،نفى «فتح احلدود
للنازحني السوريني إذا حدث
شيء ما هناك «إال للحاالت
اإلنسانية فقط ،انطالقا من
أن لبنان ال يريد التدخل يف
الشؤون الداخلية السورية
ويتطلع اىل اإلصالحات اليت
دعا إليها الرئيس األسد».
إسرائيل
«قيام
واستبعد
بأي عمل عدواني على لبنان
أو قطاع غزة بهدف تعطيل
إعالن الدولة الفلسطينية
وإهلاء العامل ،بعيدا عن الطلب
الفلسطيين وانطالقا من أن
إسرائيل حتسب ألف حساب
ألي عمل قبل القيام به»،
مؤكدا أن «القضية الفلسطينية

قضية العرب ونريد الدفاع
عنها إىل آخر مدى» .ورفض
أي «اقرتاح دولي بتقسيم
حق لبنان يف االستفادة من
ثرواته الطبيعية والنفطية يف
املياه اإلقليمية يف عرض البحر
األبيض املتوسط« ،انطالقا
من أن هذه حقوق لبنانية ال
جيوز التفريط بها أو التنازل
عنها» ،مؤكدا «إصرار لبنان
على استغالل حدوده البحرية
وعدم اعرتافه بأي إجراء غري
قانوني تقوم به إسرائيل يف
هذه املساحة املتنازع عليها
والبالغة  860كيلومرتا مربعا».
وقال« :ان املهم أن لبنان
تقدم بطلب إىل األمم املتحدة
يرفض أي اعرتاف دولي بهذه
املساحة ،رغم ما حدث من
تأخري يف املاضي» ،ونفى «أي
اتصال مباشر أو غري مباشر
بإسرائيل من أجل التفاهم
على احلدود املائية ،وقد مت
إبالغ األمم املتحدة باملوقف
اللبناني الرافض ألي إجراء
إسرائيل.

فياض :الرتكيبة الطائفية يف لبنان تعوق عدوى التحوالت العربية
أشار عضو كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب علي فياض،
اىل «أننا كنا دائما نطالب حبرية
الشعوب وحتررها من السلطات
املستبدة اليت تصادر إرادتها،
واليت ترتهن إلرادة أمريكا،
وتعتمد سياسة متهاونة يف
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي».
ورأى خالل مشاركته يف لقاء
نظمته هيئة «محاية البيئة
واحملافظة على الرتاث» يف
النبطية أمس ،أن «حزب اهلل»
حيرتم إرادة الشعوب ،وأن
الدميوقراطية هي أحد أشكال
التعبري عن إرادة هذه الشعوب،
وأن األساس السليم يف عالقة
احلاكم باحملكومني هو أن تقوم
على الرضا والقبول الطوعيني،
وأن يفسح اجملال من أجل اختبار
هذه العالقة ،من خالل حرية
االختيار» ،معتربا أن «الرتكيبة
الطائفية يف لبنان تشكل عائقًا
حيول دون أن تنتقل عدوى
التحوالت العربية إىل الداخل
اللبناني».
وقال« :حنن ايدنا الثورات
عبت عن إرادة
العربية اليت رّ
األغلبية العظمى من اجملتمعات
العربية» ،حمذرا من «تدويل
الغرب هلذه الثورات ،من
أجل أن يصبح شريكا يف
صناعتها ،آمال أن تعطيه احلق

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

يف املشاركة يف املكتسبات
السياسية واالقتصادية ،ويف
صرف هذه الثورات عن مسارها
السيادي.

Melbourne

H
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2WAY TOWING

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
A Beauty Clinic Specialist

„»‡›@@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24
غرفة داخل صالون
 needs to sub-lease a roomتريد استئجار
for her job within a Beauty
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸aنسائي
تجميل او تزيني
or Hair Dresser Shop.
.Urgent
0425140016
Mb: 04 1794Contact
9650
0425140016

Tel/Fax:الرقم:
03 9391 0686لالتصال فورا على

اعتربت حركة «أمل» ،أن «الفريق يف جملس النواب« ،وجود
اآلخر يتهجم على رئيس جملس أي ضرورة لتعديل النظام
النواب ألنه فقد صوابه ،الداخلي للمجلس النيابي ،ألنه
وألنه مل يفهم منطق تداول ال يوجد أي مراجعات لشؤون
السلطة» ،مذكرا بـ»اننا مع مبدأ الناس يف اجمللس ،وال عالقة
املناصفة» ،مطالبا بـ»قانون هلا بالتشريع املطلوب منا
انتخابي على اساس النسبية ،كنواب» ،موضحا أن «اللجان
علما أن الكتلة مع جعل لبنان النيابية هي مطبخ القوانني،
وان الكتل النيابية ممثلة يف
دائرة انتخابية واحدة.
كل اللجان ،وأن هناك أهمية
املشاركة النيابية يف اجتماعات
خليل
رأى وزير الصحة علي حسن اللجان» ،داعيا اىل «وضع
خليل يف حديث مع تلفزيون قانون انتخابات نيابية جديد،
«املنار» أمس ،أن «تهجم الفريق ألن قوانني االنتخابات املاضية
اآلخر على رئيس جملس النواب تضمنت ثغرات عديدة».
نبيه بري ،لن يؤثر على دوره وشدد على «مبدأ املناصفة،
وموقعه ،وأن الفريق اآلخر ألن لبنان متعدد الطوائف،
شعر أن سياسة بري والفريق وهذه نعمة وكذلك التنوع هو
الذي ميثله قد استطاعت أن مصدر غنى للبنان» ،مطالبا
تعري الكثري من مواقف الفريق بـ»قانون انتخابي على اساس
اآلخر ،على املستوى األمين النسبية ،علما أن الكتلة مع
والسياسي واملالي ،وأن هذا جعل لبنان دائرة انتخابية
الفريق مل يعد قادرًا على واحدة ،وهذا ليس امرا صعبا،
استعادة دوره ،إال من خالل وال يعين اننا نريد فرض راينا
التهجم على اآلخرين ،ألنه فقد على االخرين».
صوابه ،ومل يفهم منطق تداول وأكد «ضرورة متتع الوزير
يف اي حكومة بكفاءة معينة،
السلطة».
والتقيد بالقوانني ،وأال يتجاهل
بقية فريق العمل».
زعيرت
ونفى عضو كتلة «التنمية واعترب ان «القضاء هو سلطة
والتحرير» النائب غازي زعيرت مستقلة ،وأن رواتب ال
 22الظروف
باحلاجة ،نتيجة
تفي
 2011مع
خالل مشاركته يف لقاء
Saturday
4 June
Page
طالب احلقوق يف اجلامعة املعيشية ،لذلك نرى أن
اللبنانية ـ الفرع الفرنسي عقد إقرار سلسلة الرتب والرواتب
يف قاعة جلنة الشؤون اخلارجية للقضاء يعزز وضع القضاة».

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
SERVICES
@¿@@Security
“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ
ÊäÏj‹ﬂ
@@#by@Ú◊ãí
«@bÁÜaá»néa@Â
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
لقطر
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ
]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر:
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ 0414419090
]<‹ñi<Ìäâˆπ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
@äb»édi@@Úñb©a
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
Úèœb‰ﬂ
سيدة اختصاصية تجميل عالجي

«أمل» تذكّر بدعوتها العتماد
لبنان دائرة واحدة

FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
RSA certificate



Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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مقاالت

الراعي و«جمد لبنان» ..
ادمون صعب

درها بالدين»
« ...وحيتلبون الدنيا ّ
اإلمام علي
فيما «خطة باسيل الكهربائية» ّ
تعلق البالد كلها على خطوط توتر عالية،
يبادر رئيس الكنيسة املارونية إىل تعليق توتر اللبنانيني وهواجسهم
على خط واحد من أهم مراكز القرار يف العامل.
فقد زار البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي باريس مطلع هذا
األسبوع حام ًال إىل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي رسالة لبنانية
تدعو إىل استخالص العرب من الثورات العربية ،وخصوصًا بعد مشاركة
الطائرات والقوات الفرنسية يف إطاحة نظام العقيد معمر القذايف يف
ليبيا ،الفتًا زعماء الغرب ،وخصوصًا الدول اليت يضمها حلف مشال
األطلسي الذي أحلقت طائراته دمارًا هائ ًال يف املدن واملنشآت املدنية
والعسكرية يف ليبيا ،إىل ان احلرية والدميوقراطية ال تصنعهما املدافع
بل ارادة الشعوب.
وهو صارح الرئيس الفرنسي الذي طاملا ُ
اعتربت بالده «األم احلنون»
بالنسبة إىل فريق من اللبنانيني ،بعدم تكرار التجربة الليبية يف سوريا،
وأن على فرنسا واألسرة الدولية «أال تتسرعا يف القرارات اليت تريد فيها
تغيري األنظمة وأن تفكرا يف ما سيحدث بعد ذلك .إذ ان شن حروب من
أجل التخلص من الديكتاتوريات اليت كان للغرب ،وفرنسا ضمنه ،دور
يف قيامها ودعمها خدمة ملصاحله ،ال حيقق مطالب الشعوب ،إذ كان
عليها (فرنسا) من زمان «ان تضع شروطًا من أجل الدميوقراطية» على
احلكام املتسلطني الذين محتهم ،وهم كثر ومن سقط منهم قليل جدًا،
الفتًا إىل ان «االختبارات يف العامل العربي كلها أدت إىل اخلراب»! ويف
اعتقادنا ان زيارة البطريرك الراعي لباريس تفوق يف توقيتها وأهميتها
أي قضية مطروحة اآلن يف لبنان ،ذلك ان ذاكرة بكركي حافلة باملآسي
جرها التدخل الدولي يف املنطقة ،وخصوصًا الفرنسي ،منذ سقوط
اليت ّ
االمرباطورية العثمانية بعد احلرب العاملية األوىل ،ومعاهدة سايكس ـ
بيكو لتقسيم املنطقة ووعد بلفور إلقامة دولة إسرائيل يف قلب العامل
العربي وطرد الشعب الفلسطيين من أرضه.
ويقصد بطريرك املوارنة باريس بعد  92سنة من زيارة البطريرك الياس
احلويك هلا من أجل خماطبة مؤمتر الصلح يف فرساي مطالبًا باسم مجيع
اللبنانيني ،مسيحيني ومسلمني ممن شاركوا يف الوفد الذي ترأسه،
بـ»تثبيت» استقالل لبنان حبدوده الطبيعية.
وقد استعجل الراعي الزيارة ،اثر التطورات املأسوية اليت تشهدها
سوريا ،واألخطار اليت ميثلها للبنان تبدل األوضاع هناك ،وانعكاس
ذلك على العامل العربي ،نظرًا إىل ان سوريا حتتل موقعًا حموريًا يف هذا
العامل ،وان مثة ختوفًا يف لبنان ان يتدهور الوضع يف سوريا ،بفعل
التدخل اخلارجي ،والفرنسي حتديدًا ،فيؤدي إىل اندالع حرب أهلية ذات
طابع طائفي ومذهيب ال يوفر أحدًا مبن فيهم املسيحيون ،ومأساتهم يف
حرب العراق ،على أيدي األمريكيني ،ال تزال ماثلة يف أذهانهم.
ومل يكتم البطريرك ختوفه من ان «تبيع» فرنسا لبنان ،كما حاولت ان
تفعل عام  1919مبفاوضتها الشريف حسني ملنح لبنان استقال ًال إداريًا،
على ان يكون سياسيًا جزءًا من الدولة العربية اليت كان سريأسها شريف
مكة احلسني بن علي .وقد رفض اللبنانيون هذا املشروع الذي عرضه
الفرنسيون على الوفد اللبناني إىل مؤمتر الصلح الذي كان برئاسة داود
عمون .وقد جرى استدعاء الوفد إىل بريوت ليخلفه وفد آخر متشدد
حيال االستقالل برئاسة البطريرك املاروني الياس احلويك .ومل يرق هذا
األمر للفرنسيني .إذ امتنع رئيس الوزراء جورج كليمنصو عن استقبال
البطريرك املاروني ما اضطره للتوجه إىل الرئيس بوانكاريه الذي توسط
له لدى كليمنصو .وقد َقبل األخري تسلم مذكرة من البطريرك تطالب
بتثبيت استقالل لبنان بعد اسرتجاع األقضية األربعة اليت كانت الدولة
العثمانية سلختها عنه ،لكنه رفض السماح للبطريرك مبخاطبة أعضاء
املؤمتر ،وقرر إعادته إىل لبنان بسرعة يف بارجة حربية ،رغم مرضه
وسوء األحوال اجلوية ،وذلك تفاديًا اللتقائه األمري فيصل الذي كان
حيضر املؤمتر ويفاوض الفرنسيني باسم والده على سوريا ولبنان وبالد
ما بني النهرين اليت كان مقررًا ان تنتظم يف دولة عربية موحدة مع
اجلزيرة العربية.
من هنا تساؤله« :هل حنن ذاهبون إىل تقسيم سوريا دويالت طائفية»؟
داعيًا اجملتمع الدولي إىل عدم إشعال احلروب و»مباركتها» ،بل النظر
إىل أين ستوصل هذه احلروب.
هم لبناني جامع ،وليس همًا مسيحيًا ،فحسب.
وقال ان هذا ّ
ورمبا يكون البطريرك املاروني من مستقرئي الثورات العربية حكمة
وبعد نظر ،عرب ترحيبه بالتغيري الدميوقراطي والتقدم على طريق احلرية
ُ
والتحديث ،حمذرًا من «أي احنراف حنو التطرف والتفتيت» ،وداعيًا إىل
جتاوز الطائفية ـ وهذا موقف متقدم جدًا بالنسبة اىل أكرب أحبار الطائفة
املارونية ـ واالبتعاد عن «االحنراف املذهيب ملؤسسات الدولة واألنظمة
السياسية الدينية اليت تنخر يف جسم جمتمعات الشرق األوسط».
ورأى ان ال حل إال بدولة مدنية «تنتظرها شبيبتنا لتتمكن من ان تنمو
وتنضج يف جمتمعها .وهذا أيضًا عالج للهجرة املستمرة».
إننا أمام بطريرك استثنائي ،كان اللبنانيون ينتظرونه خليفة للبطريرك
احلويك الذي جاء باالستقالل ُ
فأعطي «جمد لبنان» ،وها هو البطريرك
الراعي يبشر بالدولة املدنية «عالمة رجاء وأمل» ،يف موقف شجاع يف
مواجهة اليائسني من احلل الوطين للقضية اللبنانية ،باالنتقال من دولة
الطوائف إىل دولة املواطنة واملساواة ،بعيدًا عن مشاريع التفتيت
والشرذمة واحلكم التقسيمي الالمركزي الذي يدعو إليه بعض أمراء
احلرب املسيحيني.

محلة مشبوهة على اجليش اللبناني
صمّام األمان الوحيد للكيان
بطرس عنداري

يتجاهل الكثريون من املسؤولني اللبنانيني محلة
التشكيك والتشهري اليت بدأها النائب خالد الضاهر
املقرب سابقًا من فتح االسالم مع زمالء له
السلفي
ّ
من داخل وخارج اجمللس النيابي ألسباب ال يعرف احد
ابعادها او اسبابها.
ان هذه احلمالت ليست جديدة وكل من راقب االحداث
خالل السنوات اخلمس املاضية وحتديدًا بعد انتهاء حرب
متوز  2006الحظ حماوالت االساءة اىل اجليش اللبناني
زجه يف معارك تشكل خطرًا على الوحدة
وحماوالت ّ
الوطنية كما جرى يف حادث مار خمايل واحداث  7ايار
الشهرية.
يتذكر اللبنانيون دون شك ان عملية اضعاف اجليش
واملكتب الثاني اليت بدأت عام  1970يف محلة انتقامية
من الشهابية كانت اهلزة االوىل اليت زلزلت االرض
ً
وصوال اىل احلرب االهلية .لقد جرى آنذاك
اللبنانية
تشريد ضباط املكتب الثاني يف كل االجتاهات وحتقري
قائد اجليش اميل البستاني ومالحقته فضعفت هيبة
ّ
التسلح امليليشياوي يف كل
اجليش وبدأت حركة
االجتاهات وحصل ما حصل بعد اضعاف اجليش وضرب
هيبته وتفككه.
ال يريد احد ان تتكرر تلك التجربة املريرة .لقد استغرقت
عملية اعادة بناء اجليش اللبناني اكثر من عشرين عامًا
ومر يف ظروف سياسية معقدة وصعبة ولكنه ّ
متكن من
ّ
ان يكون جيشًا متماسكًا ميتلك عقيدة وطنية واضحة
موحدة.
ورؤيا
ّ
ً
كان جيش لبنان مثاليا رغم كل الصعوبات .فعندما
تفرقت االلوية بني «شرقية وغربية» يف عهدي الرئيسني
ّ
امني اجلميل وميشال عون رفض ضباط وجنود هذه
االلوية حماربة بعضها واملشاركة يف اي معركة كان
اجليش طرفًا فيها.
ُيشكر املفيت قباني على قوله ان انهيار اجليش يعين
انهيار وحدة الوطن ،ويشكر غبطة البطريرك الراعي على
اختاذ موقف مماثل ملوقف املفيت .ولكن السؤال الكبري
هو ملاذا الدعم اخلجول للجيش اللبناني من الرؤساء
الثالثة؟ ..وملاذا ال ترتفع االصوات مطالبة زعماء الكتل
اليت ينتمي اليها النواب السلفيون للجمهم عن اجلموح
القوة الوحيدة
ضد
باطالق محالت التشهري واالساءة
ّ
ّ
الضامنة لوحدة الكيان؟
ان احالم الكانتونات واقامة االمارات ما زالت تدغدغ
خميالت بعض الذين يعانون من مرارة االبتعاد عن
مملكة السلطة .ويعترب هؤالء ان ضرب اجليش والتشهري
باملقاومة هما املدخل لتحقيق بعض هذه االحالم السوداء.
وال حيتاج املراقب اىل كثري من الذكاء ليدرك ان الكالم
النابي وغري املنطقي الذي يوجه اىل املقاومة يستهدف
اجليش النظامي امللتزم بالتنسيق مع هذه املقاومة
انطالقًا من املبدأ املتفق عليه رمسيًا عرب معادلة :اجليش،
الشعب واملقاومة.
انه ملن األفضل ومن اجل احلفاظ على وحدة الداخل
اللبناني ان يقدم املسؤولون من رؤساء كتل نيابية
لرص الصفوف
واحزاب وتيارات على القيام حبملة توعية
ّ
وكبح مجاح املتحاملني على اجليش حتى ال تزداد اهلوة
ويتسع الشرخ بني الفئات املتنافسة سياسيًا.
اذا كان البعض يرى يف محلة التشهري ضد اجليش
تصرفًا سياسيًا يشبه التحامل على خصم
وقياداته
ّ
قدسية واحرتام وحصانة
سياسي فهذا خطأ ألن للجيش
ّ
ال يستحقها السياسي العادي .ويعرف املعنيون ان
اجليش وقيادته لن ينزلوا اىل مستوى املهاترة والردود
عود هذا اجليش اللبنانيني منذ
على سفهاء السياسة كما ّ
تأسيسه قبل سبعة عقود.
ال خياف اللبنانيون من «العسكرة» ونفوذ اجليش
السياسي ألن املعادالت الداخلية ال تسمح بذلك ولكن
هذا الواقع جيب ان ال يكون حافزًا الستضعاف اجليش
والتحرش بقياداته مهما كانت الذرائع.
ّ
اخريًا نذكر بكالم قاله االستاذ غسان تويين عندما زار
اسرتاليا يف اواخر العام  1974بدعوة من وزارة اخلارجية
حيث اعرتف بأن احلملة على اجليش واملكتب الثاني
وتشريد ضباطه كانت خطأ كبريًا ..بعد ذلك القول
بأشهر قليلة انفجرت احلرب ..ولكنها اآلن لن تنفجر.

الـمجهر

بقلم رامي القروش

ثورة ليبيا ...أهي مكسب أم انتكاسة !

بعد ستة اشهر من القتل والدمار واخلراب االقتصادي
والعمراني الدامي انتهى عهد املهووس معمر القذايف
اىل غري رجعة بكل تأكيد .القذايف واوالده حاولوا واىل
جانبهم العشرات من زبانيتهم احلفاظ على السلطة بكل ما
توفر لديهم من سالح واموال ،اال ان ذلك مل جيدهم نفعا
الن الدول اليت ساعدتهم على الصمود يف وجه الثورة
الشعبية العارمة وان تضمنت دوال عظمى كروسيا والصني
الشعبية بالذات غري ان هاتني الدولتني بالتحديد كانتا
على يقني مسبق وثابت بان نظام معمر القذايف هو نظام
فردي ديكتاتوري وليس نظاما شعبيا او مجاهرييا كما كان
يدعي.
اذا هناك يف ليبيا فجر جديد لعهد جديد ،اال ان السؤال
الذي يطرح نفسه اآلن هو من اين ستشرق مشس هذا
الفجر؟ هل من حميط البيت االبيض االمريكي والبنتاغون
الذي يهيمن عليه؟ ام من كواليس السلطة يف كبار الدول
االوروبية كربيطانيا وفرنسا واملانيا وايطاليا وغريها؟
والذي يدفعنا اىل طرح هكذا تساؤل واضح وعلين هو
الدعم الذي حصل عليه املنقلبون على النظام اللييب البائد
والذي لوال تأمينه لكان الفشل احلتمي ملساعي االطاحة
بالقذايف نصيب املنقلبني عليه.
التساؤالت اليت حتيط بالوضع اللييب عديدة ومتنوعة فمنها
املتعلق باوضاع البلد الداخلية من امن واستقرار خاصة
بعد الفلتان واالنتقام بني املواطنني الليبيني انفسهم من
مؤيدين ومعارضني للنظام السابق .منها املتعلق مبشاريع
اعادة البناء واالعمار للمدن والقرى اليت تأكد النظام السابق
من ضربها ضربات عمرانية موجعة للغاية .منها اعادة بناء
االقتصاد اللييب وحماوالت تطويره يف شتى اجملاالت اليت
ال تتوقف هند حد االعتماد على النفط والغاز املتوفرين
هناك واملعتربين املورد االول واالخري ملداخيل ليبيا الدولية
االقتصادية.
طبعا وبعيدا عن كل ما سلف هناك تساؤل رمبا يزيد اهمية
عن كل ما ذكر وهو الثمن الذي ستدفعه ليبيا مستقبال
يف ظل قيادتها اجلديدة اليت ال بد وتشعر بانها مدينة
لدول الغرب بالذات يف االطاحة بالكتاب االخضر ومبتدعه.
فمدنيا وعمرانيا حتتاج ليبيا اىل مئات ماليني الدوالرات
اال ان ديونها قد تفوق بعشرات االضعاف مثل هذه
االلتزامات ،فاجمللس الثوري اجلديد ملزم برد اجلمائل اي
تقديم التنازالت الكثرية ويف خمتلف اجملاالت السياسية
واالجتماعية.
مما ال ينسى طبعا هي عالقة نظام القذايف بالواليات املتحدة
يف مثانينات القرن املاضي حني امر الرئيس االمريكي آنذاك
رونالد ريغان بتوجيه ضربة قاسية ملعمر القذايف كلفته اىل
جانب بعض الدمار خسارة واحدة من بناته.غري ان تلك
الضربة كانت كفيلة بتغيري مسار العالقات بني الدولتني
من حسن اىل احسن ،لدرجة ان امريكا ساهمت بتخفيف
الضغوط الدولية عن القذايف فيما يتعلق بقضية لوكربي
وقبول احللول الوسط فيها ،اضافة اىل اقدام هذا الطاغية
املهووس على الغاء برنامج بلده النووي الذي كان قد كلف
البلد يف سبيل انشائه عشرات مليارات الدوالرات.
نعم هو عهد جديد يف ليبيا ونعم فهو مصحوب بتحدبات
هائلة مجة .فالدولة الليبية اجلديدة وان مسح هلا الغرب
وامريكا بارتداء الزي العربي سياسيا اال ان جوهر او
مضمون هذا الزي وفعاليته لن يكون معروفا او واضحا
لغالبية الشعي اللييب اوال وعامة االمة العربية ثانيا قبل
عدة سنوات على االقل ،وهذا يرفع عدد الدول العربية
اجملهولة املصري السياسي يف مشال افريقيا اىل ثالث،
اي مصر وتونس وليبيا اآلن ،خاصة وان املخاضات
السياسية الناجتة حتى اآلن عن ثورتي مصر وتونس تؤكد
الضياع االجتماعي والشعيب هناك والتطورات اليت عاشها
العامل برمته مع هذين الشعبني تنبئ بان املخاضات هذه
عسرية للغاية حيث ال يستبعد افالس حسين مبارك وعائلته
وكذلك زين العابدين بن علي وعائلته من حساب شعبيهما
فاملصاحل االجنبية اليت كانت على روابط وثيقة بنظامي
القذايف وبن علي تنبهت مؤخرا اىل ضرورة محاية انفسها
من فضائح هذين الزعيمني السابقني ان هما تعرضا فعال
لالهانة واالدانة الشعبية احملقة...
فهل نرتحم مستقبال على نظام القذايف اجلائر يف ليبيا؟!
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لبنانيات

«امتحان احلكومة م ّر بنجاح وإقرار الكهرباء يف عهدة اجمللس»

«التغيري واإلصالح» :ال ميكن مقايضة موضوع احملكمة بأي شيء

رأى تكتل «التغيري واإلصالح»
أن «امتحان احلكومة مر بنجاح،
وجيب البناء عليه يف املرحلة
املقبلة والتصرف بتجرد وحتقيق
اإلجنازات» ،الفتًا اىل أن
«مسؤولية اقرار مشروع الكهرباء
يف عهدة اجمللس النيابي».
وإذ أكد «أننا نرفض اعتماد
مبدأ املقايضة يف الدولة»،
شدد على أن «ما قمنا به إجناز
كبري للبنانيني وليس لفريق
سياسي وهو بداية لكسر اجلمود
القائم يف البلد» .وأشار اىل أن
موضوع احملكمة الدولية هو امين
سياسي ال ميكن مقايضته بأي
شيء آخر».

كنعان

رأى امني سر «تكتل التغيري
واإلصالح» النائب ابراهيم
كنعان ،ان «على اجمللس النيابي
واجب اقرار خطة الكهرباء»،
معتربا ان «هم التكتل ان يأخذ
املوضوع مساره ليقر القانون
وتبدأ املشاريع».
واشار يف حديث اىل إذاعة
«صوت لبنان ( »)100.5أمس
االول ،اىل ان «معركتنا ليست
معركة حزب او تيار معني بل
مجيع اللبنانيني» ،مؤكدًا رفض
«التيار الوطين احلر» ملبدأ
املقايضة يف الدولة وملفاتها».
وقال« :مر اإلمتحان للحكومة
بنجاح ،وجيب البناء عليه يف
والتصرف
املقبلة
املرحلة
بتجرد وحتقيق اإلجنازات»،
متمنيًا «وضع كل امللفات خارج
التجاذبات السياسية».
وعن تصرحيات بعض نواب
«املستقبل» والقول ان «التيار
بلع املوس» على حد قول
النائب غازي يوسف ،اجاب:
«هذه ليست لغتنا ،مل نستخدمها
وال نطعن بها .حنن نتحدث بلغة
القانون ونبادر ونناقش .وقد
اقرت خطة الكهرباء وسينور
لبنان ،ونأمل يف ان «تنور» على
النائب يوسف وسواه .واإلنتصار
هو لنا ولكل اللبنانيني .ولسنا
حنن «من يبلع املوس».
وحول متويل احملكمة الدولية،
قال« :حنن ملتزمون البيان
الوزاري .وحنن كنا اول من
طالب عام  2005باحملكمة
املختلطة .ولكن ،مع تقدم
التحقيقات ،رأينا شوائب.
وموقفنا هو ضرورة ان يكون
مسار التحقيق منزها من
السياسة».
وعن تصرحيات رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع،
فدعاه لـ»اإلتعاظ من جتربته وأخذ
العرب منها ،و»عا قد بساطك مد
اجريك» ،وجيب عدم رمي أنفسنا
يف اجملهول» .أضاف« :لنبتعد
عن لعبة ليس لنا القدرة يف
التأثري عليها ،ولنتنافس سويا
على حتصيل حقوق اللبنانيني».
واشار اىل ان «رفضنا حكم
العميد فايز كرم انطلق من
مبدأ مطالبتنا املساواة والعدالة
واحلرية يف لبنان» ،مؤكدًا ان
«التحقيق مل يكن شفافًا واالدانة
مل تكن مثبتة».

واستغرب يف حديث اىل وكالة
األنباء «املركزية»« ،احلديث
عن ضغوط أدت اىل إقرار
مشروع الكهرباء» ،وقال« :لو
فشلنا كانوا سيتهموننا بعدم
يتهموننا
واآلن
االنسجام،
ّ
بتلقي التعليمات ألننا جنحنا يف
إقرار املشروع».
واعترب أن «هذه الدمياغوجية
أصبحت معروفة ومل تعد
ترتك أي وقع ألنها فقدت
مصداقيتها».

ديب

ورفض عضو التكتل النائب
حكمت ديب احلديث عن «تلقي
«التيار الوطين احلر» تعليمات
من «حزب اهلل» ،للموافقة على
الضوابط اليت وردت يف خطة
الكهرباء».
وقال يف حديث اىل وكالة األنباء
«املركزية»« :اعتدنا كالمهم
و»الربوباغندي»،
التضليلي
حنن من مارس الضغوط إلقرار
خطة الكهرباء بسرعة وعلى رغم
التأخري ،اال ان اللبنانيني حصلوا
على مرادهم».
اضاف« :مل يكن من ضرورة
إلضاعة الوقت لصياغة املشروع
واقراره ،اكدنا مرارًا ان جهة
التمويل ليست مهمة ،سواء
كان ذلك من خزينة الدولة او
عرب هبات .اما الضوابط اليت
وردت فهي نفسها اليت اقرتحت
منذ ثالثة اسابيع ،لكن كالعادة
جاءت عملية إقرار اخلطة على
الطريقة اللبنانية ،اال ان املهم
ان نأكل العنب ونوفر الكهرباء
للبنانيني».
وختم« :هذه اخلطوة اولية
وجزئية ال ختتصر العملية
املطلوبة الستنهاض قطاع
الكهرباء وال بد من استكماهلا
خبطوات أخرى».

االن عون

واعترب عضو التكتل النائب أالن
عون ،ان «ما حصل يف جلسة
جملس الوزراء هو إجناز لتكتل
«التغيري واإلصالح» و(رئيسه)
العماد (النائب) ميشال عون
حتديدا ألنه برهن أنه شريك
حقيقي ووازن داخل احلكومة
وميكنه ان ينجز الكثري».
وقال يف حديث اىل اذاعة
«صوت لبنان ـ احلرية والكرامة»:
«ما قمنا به إجناز كبري للبنانيني
وليس لفريق سياسي وهو
بداية لكسر اجلمود القائم يف
البلد وتطبيق شعار احلكومة كلنا
للوطن كلنا للعمل» .ومتنى ان
«يقر جملس النواب املشروع
كما جاء يف احلكومة من دون
تعديالت ألن املوضوع إستوفى
الكثري من النقاشات».
نقوال
واعترب عضو التكتل النائب
نبيل نقوال ان «خطة الكهرباء
هي اول الغيث وسيأتي بعدها
دور املشاريع االمنائية اليت
تصب يف خانة حتسني الوضع
االقتصادي للمواطن».
ولفت يف حديث اىل حمطة
« ، »NBNاىل ان «موضوع

احملكمة الدولية شيء واالمور
االمنائية شيء اخر» ،مشددا على
أن «أمن البلد فوق اي اعتبار».
وقال« :إن موضوع احملكمة
الدولية هو امين سياسي ال
ميكن مقايضته بأي شيء آخر».
وسأل يف حديث اىل حمطة
يصور اإلعالم أن
«« ،»mtvملاذا
ِّ
هناك منتصرًا وراحبًا يف هذا

املشروع ،فنحن أكدنا ضرورة
ابعاد املواضيع االمنائية عن
التسييس» .ودعا اجلميع اىل
«دعم مشروع الكهرباء ،فهو
ليس مطروحًا للمواجهة مع
املعارضة ،وعلى كل نائب أن
يتحمل املسؤولية وأن ال يلجأ
الستعمال الكيدية ألن املوضوع
إمنائي وليس سياسيا.

قباني يثين على دور اململكة يف التضامن العربي اإلسالمي

عرض مفيت اجلمهورية حممد
رشيد قباني يف دار الفتوى
أمس االول ،مع سفري اململكة
العربية السعودية يف لبنان علي
عواض عسريي للقضايا العربية
واإلسالمية ،حيث أثنى مفيت
اجلمهورية على «دور اململكة
العربية السعودية بقيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز يف احتضان
القضايا العربية واإلسالمية،
والتضامن العربي ـ االسالمي».
ثم التقى الوزير السابق
إيلي الفرزلي ،الذي قال
بعد اللقاء« :حنن عندما نقوم
بزيارة مساحة مفيت اجلمهورية
نزور هذا الصرح الكريم،
هذه الدار القيادية الريادية،
اليت طاملا كان هلا دور كبري
يف خدمة وحدة لبنان األرض
يف
واملؤسسات
والشعب
دور محاية عروبة لبنان» .وأمل
بـ «دور قيادي وريادي من
هذه الدار اليت جيب أن جيمع
عليها الشعب اللبناني على
أنها صاحبة الفضل الكبري يف
احلفاظ على وحدة لبنان تارخييًا
وهذا ما يهمنا بصورة مركزية
يف ظل ما تتعرض له املنطقة

من هجمة وبالتحديد صهيونية
بامتياز لتفتيت املنطقة».
وعن موقف البطريرك املاروني
مما جيري يف سوريا ،قال:
«ان صاحب الغبطة ينطلق
من مسألة أساسية ،هي أن
هناك الذهاب من املعلوم إىل
اجملهول أمر ال جيوز يف مصري
الشعوب وخصوصًا عندما تكون
اليد األجنبية والتدخالت األجنبية
تلعب لعبتها على أكمل وأوسع
مدى يف أمتنا العربية ويف
عاملنا اإلسالمي».
وتابع« :هناك تدخل أجنيب
واضح يف شؤون أمتنا وهو
ليس باألمر اجلديد ،لذلك يكون
هناك قلق كبري ،والقلق طبعًا
هو كرأس للكنيسة األنطاكية،
املارونية
الكنيسة
رأس
اإلنطاكية اللبنانية العربية
بامتياز ال بد أن يسجل قلقه
بعد أن شاهد ما وقع يف العراق
وغري العراق بصرف النظر عن
من يتحمل املسؤولية» .وأكد
انه «جيب دائمًا أال ننسى انه
حتت عنوان «إسقاط نظرية
حتيك إسرائيل دائمًا
املؤامرة»ّ ،
ألن تنال من وحدة هذه األمة
ومن استقرارها».

وهاب :سالح «حزب اهلل»
يُسلّم بعد حترير فلسطني

أشار رئيس حزب «التوحيد
العربي» وئام وهاب ،اىل أن
«حزب اهلل» يعترب أن احملكمة
الدولية أصبحت خلفنا ،وأن
همه أال حتدث فتنة سنية
ـ شيعية ،وحنن جتاوزنا
هذا األمر بعد صدور القرار
الظين» ،مدعيًا أن «حزب اهلل»
مل يستعمل سالحه يف الداخل
سوى يف  7أيار (من العام
.»)2008
وقال يف حديث اىل «املؤسسة
أمس
لالرسال»
اللبنانية
االول« :إن التشويه املعنوي
حلق بـ»حزب اهلل» من خالل
اتهامه بعملية االغتيال ،ولكن
ال يستطيعون تشويهه فعليًا،
وأن احلملة عليه أتت ألن
البعض يف الداخل واخلارج
يعترب أنه بضربه وتنفيذ رغبات
اخلارج يقضي على كل فرقائه،
ولكن عليهم االقتناع بأن سالح
«حزب اهلل» يسلم بعد حترير
فلسطني وعودة الفلسطينيني
اىل أرضهم» ،ولفت اىل أن

«جملس الوزراء هو الذي يقرر
متويل احملكمة الدولية اخلاصة
بلبنان ،وأن هناك مالحقة مللف
املتهمني من «حزب اهلل» جبرمية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،من قبل مكتب كبري
حملامي الدفاع عن املتهمني»،
معتربًا أن «احملكمة الدولية
ستنفضح يف النهاية ،وأن
املتهمني هم أبطال وأشرف
من أن يتهمهم جمتمع دولي
مزور».
ورأى أن «اللبنانيني رحبوا
بإقرار خطة الكهرباء ،وإذا
نفذت هذه اخلطة جيب أن
حنصل على التيار الكهربائي
خالل  4سنوات ،وأن االحتدام
السياسيني
الفرقاء
بني
حصل ألن (رئيس تكتل
«التغيري واإلصالح» النائب)
ميشال عون شعر أن البعض
لن يقبلوا بإقرار اخلطة ،علمًا
أن رئيس (احلكومة جنيب)
ميقاتي تعاطى بشكل تقين مع
هذا امللف

زهرا :مل يبق من ورقة عون سوى عناوين باهتة
والضوابط جعلت مشروع الكهرباء مطلبياً معيشياً

لفت عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب انطوان زهرا
أنه «مل يبق من ورقة (رئيس
واإلصالح»
«التغيري
تكتل
النائب ميشال) عون املكهربة
وإن
سوى عناوين باهتة،
ّ
الضوابط املرسومة جعلت منه
مشروع قانون مطلبيًا معيشيًا
وأبعدته عن حماوالت االستثمار
السياسي».
ورأى يف حديث أمس االول،
أن «البالد عاشت مرحلة جتاذبات
حول مشروع الكهرباء خالل
املاضية،
القليلة
األسابيع
صور العماد عون وفريقه
وقد
ّ
ّ
وكأنهم وحدهم يريدونها
األمر
بأي مثن ،وصو ً
ال اىل مناداة
ّ
ّ
وتذكره
الوزير (جربان) باسيل
أن احلكومات املتعاقبة أعطت
ّ
الصناديق دون حساب أو رقابة
والدعوة اىل إعطائه على نفس
القاعدة غري الشفافة وغري
إقحام
وحماولته
اإلصالحية
ّ
املسيحيني يف األمر ،عن غري
وجه ّ
أن مشروعهم
حق ،متناسيًا ّ
هو مشروع الدولة ومؤسساتها
وليس املشاركة يف اقتسام
املغامن واحلصص».
املعمق يف ما
أن «البحث
وأكد ّ
ّ
أقره جملس الوزراء أمس (األول)
ّ
يظهر ّ
أنه مل يبق من ورقة عون
املكهربة سوى عناوين باهتة،
وإن الضوابط املرسومة جعلت
ّ
منه مشروع قانون مطلبيًا
معيشيًا وأبعدته عن حماوالت
االستثمار السياسي».
وشدد على أن «الضوابط
ّ
املذكورة كادت أن تشمل كل
ما اعرتضنا عليه وميكن تعدادها
كاآلتي ،العودة عن اقرتاح
قانون اىل مشروع قانون جييز

للحكومة تأمني املبالغ املطلوبة
األصول.
حسب
وصرفها
جتزئة املبلغ املطلوب على أربع
سنوات والسعي اىل تأمينه من
ميسرة أو إصدار
خالل قروض
ّ
سندات وعدم تكبيد اخلزينة
قروضًا بفوائد عالية وتكليف
رئيس احلكومة السعي يف هذا
بناء على طلب جملس
اجملال،
َ
الوزراء .تشكيل جملس إدارة
كهرباء لبنان خالل مهلة شهرين
أن وزير الطاقة هو
والتأكيد ّ
وزير وصاية .تشكيل جلنة
بالتعديالت
للنظر
وزارية
املطلوبة على القانون  462خالل
مدة أقصاها  3أشهر وااللتزام
ّ
بالقانون املذكور وتشكيل اهليئة
الناظمة لقطاع الطاقة .إجراء
ّ
املتعلقة بهذا املشروع
املناقصة
من قبل إدارة املناقصات وفقًا
أن إدارة
لألصول
املرعية ،علمَا ّ
ّ
املناقصات تابعة إلشراف رئاسة
احلكومة».
ورأى أن «حماوالت الفرض
من قبل الوزير وفريقه باءت
وأن الضوابط املذكورة
بالفشل ّ
تكاد ختتصر متامًا املالحظات
اليت أبداها فريق  14آذار عند
البدء باملناقشات حول هذا
املشروع».
أضافّ :
«أننا بعد االطالع على
سنكون
احلكومة،
مشروع
مستعدين ملناقشته يف جملس
النواب وبالتالي إقرار ما
ّ
لتطلعات الشعب
نراه مناسبًا
املعيشية
وحقوقه
اللبناني
ّ
ستكون
وهذه
البديهية،
ّ
خطوة يف االجتاه الصحيح على
طريق بناء املؤسسات واحرتام
دورها واالحتكام هلا يف حياتنا
الوطنية
ّ

«الشيعي األعلى» يدين التعرض لربي ودوره الوطين
دان اجمللس اإلسالمي الشيعي
ملقام
«التعرض
األعلى،
رئيس جملس النواب نبيه بري
ودوره الوطين وحماولة تشويه
احلقائق والدس الرخيص
قصد إثارة الفنت» ،آسفا
لـ «احندار اخلطاب اإلعالمي
وتوسله التضليل والتشويه
والقدح والذم والذي طاول
املقامات الوطنية والسياسية
والروحية».
وهنأ يف بيان بعد اجتماعه

أمس االول ،الشعب اللييب
املناضل على «ختلصه من
حكم الطاغية معمر القذايف»،
وبارك للمجلس االنتقالي
يف ليبيا «تسلمه مهام
إدارة البالد» ،مطالبا اياه
بـ «العمل اجلاد واحلثيث
إلنقاذ مساحة اإلمام السيد
موسى الصدر والشيخ حممد
يعقوب واإلعالمي عباس بدر
الدين وإعادتهم إىل وطنهم
وذويهم».

للبيع
سرير أطفال من الحديد
بحالة ممتازة
مع فرشة
السعر  100دوالر
لالتصال97880313 :
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القذايف ينفي أن يكون ف ّر إىل النيجر ويتوعد بهزمية احللف
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«األطلسي» :املهمة ستستمر يف ليبيا إىل أن يزول اخلطر
ﻋﺮﺏ ﻭﻋﺎﻟﻢ

†îÓßaÎ@k»ì€a@µi@Ú»Ó”Ï‹€@ÊÏ»èÌ@ÊÎäÏudﬂ@ZÎb�‰
اكد حلف مشال «األطلسي» «مستعدون يف طرابلس ويف

(الناتو) امس إنه سيواصل
]¬<Ó◊¬˘] <ã◊.] <ãÈÒÖ <2j
مهمته يف ليبيا مادام هناك خطر
÷◊<4éπ]<ÌËÜíπ]<Ìv◊äπ]<l]Áœ
على أهلها من القوات املوالية
<HŸÊ˜] <ã⁄_ <HÎÊ^�ﬂõ <∞äu
للعقيد املخلوع معمر القذايف،
_·<»]<gÒ^í÷]<Ö]Üœ÷]<Ñ°]<èÈ¢
الذي نفى يف رسالة صوتية
_<±c<ÕÁŒÁ÷^e<ÜË^ﬂË<NQ<ÏÖÁm<^ﬂm
النيجر
جديدة ان يكون فر اىل
<‡⁄<]�ÖÑ¶<H«g√é÷]<ÏÖÁm<gﬁ^q
االنتقالية
»¬<Üë^ﬂالسلطات
اليت كانت
<Ó√äi <«ÏÖÁq`⁄
<ÅÁqÊ
من
اول
منها
طلبت
ليبيا
يف
<HèÈ¢]Ê <g√é÷] <∞e
÷◊<Ì√ÈŒÁ
اراضيها،
اىل
دخوله
منع
امس
<l]Áœ÷] <ÿ}]Å <Ìﬂj » <p]ÇucÊ
من جانب آخر ان احللف
متوعدا
]<J«Ìv◊äπ
سيهزم يف
ليبيا<‰Ò^œ÷ <Ÿ¯} .
<HÎÊ^�ﬂõ
<Ÿ^ŒÊ
أندرس
 <Ω^fïÊالعام
وقال األمني
للحلف]÷<Íﬁ^n
]<∞éÈ¢
<ÏÅ^Œ
حلف
رامسوسن:
فو
«سيواصل <·c
]<H∞Èﬁ]ÇÈπ
<o÷^n÷]Ê
_<^„⁄^⁄
]<·^“ <Ìv◊äπ
املهمة
وشركاؤنا
»]÷<l]Áœاألطلسي
مشال
ولن _<^ﬂm
]§<l]Ö^È
مادام <‡⁄
]÷√<ÇËÇ
يبقى
اخلطر قائما
]<lÑ°
<HÜË^ﬂË
<ÏÖÁm
أن
÷” <^„ﬂجيب
ذلك...
 <NQبعد
دقيقة
نظامه<±c
<ÕÁŒÁ÷^e
]÷<Ö]Üœ
أنهم
]÷<gÒ^íوفلول
يدرك القذايف
من<‰f÷^�⁄
<;fiÊ
مواصلة
]÷ <g√éشيئا
 <gﬁ^qيستفيدوا
لن
قائال <·_ <±c
<]�4é⁄
]<H«Ì¬ÊÜéπ
للصحافيني
أضاف
القتال».
÷<‰i]Áœ
]÷<Ì�◊ä
_¬�<Ó
»]÷<g√é
اخلطر
زوال
«إنه بعد
لشبونة
يف
<ÿ”e
<k◊⁄^√i
]÷<:
]<Ìv◊äπ
سيكون دور احللف دورا داعما».
<Í◊}]Ç÷] <‡ËÇÈ√í÷] <Ó◊¬ <Ì”ﬂu
صوتية
وندد القذايف يف رسالة
<9ﬂq_ <ÿ}Çi <Î_ <ƒﬂπ <ÍqÖ^§]Ê
بثتها قناة «الرأي» الفضائية،
<ÇËÇ√÷]<É^°]Ê<Å¯f÷]<·Êˆç<ª
اليت تبث من دمشق ،مبا راج
<æ^Àv◊÷ <4e]Çj÷]Ê <l]]Üq˝] <‡⁄
عن فراره اىل النيجر قائال:
¬◊<gÈiÜi <ÏÅ^¬cÊ <‡õÁ÷] <Ó
النفسية
«ليس امامهم اال احلرب
_<ÎÇíj÷]Ê <Ì÷ÊÇ÷] <l^ËÁ÷Ê
÷◊<J«‰÷^”ç_<ÿ”e<Å^äÀشيء قالوه
واالكاذيب ( )...اخر
دخل
القذايف
_·< رتل
<Õ^ï_Êراينا
اننا
]<Ìv◊äπ
»]÷<l]Áœ
من
اىل النيجر» .اضاف «ارتال
<‡⁄˚]<Ÿ^œjﬁ˜]<–Èœ†<Ó◊¬<ÿ€√i
تدخل
املهربني والبضائع والناس
÷◊<g√ç<ã◊•<Ÿ¯}<‡⁄<Ì�◊ä
ومالي
اىل النيجر والسودان
<ÖÁjâÅ<ƒïÊÊ<∞f~jﬂ⁄<ãÈÒÖÊ
اول
كانه
واجلزائر
وتشاد
يوميا<l]4È«i،
<p]ÇucÊ
÷◊<Å¯f
<ÇËÇq
رتل يدخل
النيجر»<‹Èø√÷] .
<Ÿ^⁄aاىل<^ﬂf√ç
†<–œ
تسجيل
÷◊ <ƒ€jr€اىل ان
واشارت القناة
]÷<Íõ]ÜŒÁµÇ
<˜ÁëÊ
<ÿ“ <‰È÷c
]÷<ÎÑ
]<Ü£
«بقليل»
<ƒ◊�jËبثها
مت قبل
الكلمة
وقال�]< ¬◊<Ó
امنية»ÅÇé⁄ .
]÷<H«‡õÁ
_<^ﬂe
القذايف
«لدواع

كل مكان لتصعيد اهلجمات على
_·< »]÷<Ü≥ <:÷] <Ìﬂ‚]Ü÷] <ÕÊÜø
اجلرذان واملرتزقة الذين هم حزمة
<ƒÈ€¢] <Ó◊¬ <öÜÀi <Å¯f÷] <^„e
كالب» ،مؤكدا ان «االطلسي»
]÷<^⁄Ê <‡õÁ÷] <Ö]Üœjâ] <‡¬ <≈^ Ç
«سريجع مهزوما غصبا عنهم الن
†<l^fäj”⁄ <‡⁄ <‰Ò^ﬂe˘ <–œ
امكاناتهم املادية ال تسمح هلم
<l^Èf◊ä÷]Ê <l^È¬]Çj÷] <ÿæ <ª
باالستمرار يف القصف».
<ªÊ <^„„q]Ái <:÷] <l^ËÇvj÷]Ê
بالقول
وتوجه اىل الليبيني
<Ö^éjﬁ]Ê<;⁄˘]<…]ÜÀ÷]<^„j⁄Çœ⁄
<J«Ìr�◊f÷]<ÏÜ‚^æاضعاف عزميتكم
«هم يريدون
ابقوا
املعنوية.
روحكم
واضعاف
<Ìv◊äπ]<l]Áœ÷]»<·_<Ó◊¬<ÅÇçÊ
تتاثروا
اضاف
قوية».
عزميتكم
_« <Îال<‡⁄ <ÌÚ
<›^Èœe
<x€äi
÷‡<
واحلقري».
¬‡< الضعيف
العدو
بهذا
]÷<gÈ‚3e <·Áﬁ^œ
]§^<∞qÖ
واحد
وتابع «اسالوا االن عن اي
]<Ê_<‹„√ËÊÜiÊ<∞ﬂ⁄˚]<∞ﬂõ]Áπ
خائن
منضم حللف االطلسي جده
¶^<g√é÷]<ÏÇuÊ<‡⁄<ÿÈﬂ÷]<Ì÷Ê
<‰È€◊ä⁄
(<∞e )...
]÷<ÌﬂjÀ
<p]ÇucÊ
وسخة
شرذمة
خائن
ابوه
<<’^ﬂ‚»<·_<‡⁄
مصري
]�ÖÑ¶<H«‰õ^fŒ_Êتتحكم يف
من جد جدها
اللييب»<Ì√ÈŒÁ◊÷ <Ó√äi.
الشعب<ÏÖÁq`⁄
¬<Üë^ﬂ
<‘÷Ñ“Ê
<H‰éÈqÊ
]÷<g√é
<∞e
اول
جددت
حكومة النيجر
وكانت
على]÷<l]Áœ
<ÿ}]Å
]÷<ÌﬁkÀ
لسان
التاكيد
<p]Çucامس
من
]<J«Ìv◊äπ
بامسها ووزير العدل مارو
الناطق
]÷<]ÖáÁ
<Ÿ^Œ <H‰j„q
<‡⁄
اىل
<ãÈÒÖيصل
القذايف مل
امادو ان
]<ÎÑ÷] <HÕÜç <›^í¬ <ÎÜíπ
النيجر.
<ª<Ì“Ö^é€◊÷<^⁄ÊÜ÷<ÏÖ^Ëàe<›ÁœË
«احلكومة
وقال امادو يف بيان ان
¬<Ç√e»<‰ﬁc<HÌÈ÷^�Ë˝]<ÏÇuÁ÷]<ÇÈ
جتدد التاكيد ان القذايف ليس
_<Ì◊uÜ⁄ <’^ﬂ‚ <·Á”i <ÏÖÁm <Î
على االراضي النيجرية» ،مضيفا
]<Üí⁄»<·_<±c<]4é⁄<H«ÌÈ÷^œjﬁ
انه «تابع عن كثب الوضع يف
<Ï3À÷]<ÂÑ‚<º«ñ÷<·˚]<Ó√äi
ليبيا بالتشاور مع اجمللس الوطين
]˜<HÌÈﬂ⁄á <ÏÇ⁄ <ÿŒ˘ <ÌÈ÷^œjﬁ
االنتقالي»<H^ﬁÜøjﬂË <^⁄ <Áï .
}^<ª <Ìë
ذلك
_ <^ﬂ⁄^⁄اقرت
 <·cنيامي
 <oÈuان
اال
مع <ÿñ
_ <¯fœjä⁄
 <J«›^ŒÖ˘]<‡¬<Üøﬂ÷]<ò«eمتنها
بـ»دخول ثالث اليات على
نيجريني
اربعة
_·< بينهم
شخصا
14
<‡⁄ <^ëÜu
»‚<’^ﬂ
<Õ^ï_Ê
تقل
كانت
اخرى
آلية
وبعدها
“<ºâÁjπ]<Üvf÷]<Ìœ�ﬂ⁄<ŸÊÅ<ÿ
نيجري»
]˜†^<Åبينهم
<·]Ç◊eÊاشخاص
اربعة
من
¬◊<Ó
]˘<ÍeÊÖÊ
ركاب
دون
باقي <Ì�œﬁ
هوية<^€Ò]Å
كشف<Üí⁄
<·Á”i
_·<
القافلة.
÷<‹m <‡⁄Ê <HÌœ�ﬂπ] <ŸÊÇ
]<á^”iÖ
]÷<ÏÖ^rj
امادو<‡⁄
]÷<·Ê^√j
<Íi`Ë
بلد
}¯<Ÿيكون
«عندما
واضاف
]÷<Ê_ <Ìu^Èä
]˜<Ê_ <Ö^€njâ
بانهم
ويشعر اناس
_<Êيف حالة حرب

∆<Â4øﬁ <·_ <±c <]�4é⁄ <H«Â4
]˝<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe <ÁÈÀ◊Èâ <Í÷^�Ë
_¬<ƒïÊ«{÷ <ÂÅ]Ç√jâ] <‡¬ <hÜ
“<Ìu^Èä÷] <ÏÅÁ√÷ <‰i^Èﬁ^”⁄c <ÿ
]˝<sï^ﬂ÷] <^‚]Ájä⁄ <±] <ÌÈ÷^�Ë
<HÌÈ ^ïc <ƒ Å <ÏÁœeÊ <Üí⁄ <ƒ⁄
“<‡⁄<ÿÒ^âÖ<‰qÁÈâ<‰ﬁ`e<Ç¬Ê<^€
}¯<ƒÈréj÷<ÌÈﬁÁËàÀ◊j÷]<‰i]ÁﬂŒ<Ÿ
]÷<ƒj€j÷] <Ó◊¬ <Í÷^�Ë˝] <g√é
≤<J«^‚Ö^maÊ<Üí⁄<l^√rjﬂ
<·_<ÍﬁÁ”âÁ÷Üe<‡¬<ÕÜç<ÿœﬁÊ
»]<ã”√ËÊ <;√Ë <Üí⁄ <Ö]Üœjâ
]<·_Ê <H^„◊€“`e <Ìœ�ﬂπ] <Ö]Üœjâ
<^€“<HÌœ�ﬂπ]<Á¥<;√Ë<Üí⁄<Á¥
_·< <^ñË_ <Ç€jäi <Ìœ�ﬂπ] <ÏÁŒ
<J«Üí⁄<ÏÁŒ<‡⁄
<xçÜπ] <2j¬] <HkŒÁ÷] <]Ñ‚ <ª
]÷<Ç€¶ <ÌËÜíπ] <Ìâ^ÒÜ◊÷ <áÖ^f
]÷<^‚Üéﬁ <Ì÷^âÖ <ª <HÍ¬Å]2
¬◊<«3ËÁi»<ƒŒÁ⁄<Ó◊¬<‰jvÀë<Ó
_·<
]˜<HÍ¬^€jq
÷◊<ÿë]Áj
»_<à“3i<Ì◊fœπ]<Ì◊uÜπ]<l^ËÁ÷Ê
<H«Å¯f◊÷<ÇËÇq<ÖÁjâÅ<Å]Ç¬c<ª
<ƒïÊ <ª <Çf÷]» <·_ <]�2j√⁄
<Üí⁄ <ke]Ám <ÅÇ¨ <ÇËÇq <ÖÁjâÅ
<^„â^â_<Ó◊¬<ÔÜrj÷<^„i^ËÁ÷Ê_Ê
]˜<J«l^e^~jﬁ
<æ^À£]»<·_<Ó◊¬<Í¬Å]2÷]<ÅÇçÊ
مهددون ويدخلون اىل بلد اخر ،ال
<;√Ë
<Ö]Üœjâ˜]Ê
ميكننا]˘<‡⁄
¬◊<Ó
˜< خشية
بالدهم
اعادتهم اىل
<ÔÇ√ji <l^âÖ^∫ <›à◊jäË <˜Ê
ان خيسروا حياتهم .احلكومة
<Ó◊¬ <‡�f⁄ <Ê_ <xËÜë <ÿ”ée
حتملت مسؤولية كبرية واستقبلت
<H«‹„i^ËÜuÊ <∞ËÜíπ] <—Áœu
الناس كالجئني».
<‡⁄˘]<ÏÅ^√jâ]<·ÊÅ»<‰ﬁ_<]�Ç“ˆ⁄
واشار اىل ان االشخاص الذين
<ÖÊÇﬁ <ÿøﬂâ <Ö^äπ] <xÈvíiÊ
استقبلوا «لدواع انسانية مدعوون
<ÜÒ^«í÷]<ª<∞ŒÖ^∆<^ﬂäÀﬁ_<ŸÁu
∆^اىل االمتناع عن القيام باي عمل
◊∞<¬‡<]÷<ÎÅ^íjŒ˜]<ÖÁ‚Çj
<J«Í¬^€jq˜]<h^�œjâ˜]Êموقف
او باي خطوة او تصرف او
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<ÌÈ¬^ Ç÷]<l^íí~π]<Ìﬂ¢<lÖÜŒ
<Í“4⁄˘] <h]Áﬂ÷] <ã◊• <ª
<ª <ÿËÁ≥ <ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <‹ËÇœi
<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <'ËÖ^i
]˘<‘÷ÉÊ <HÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄
<Ö˜ÊÅ <·ÁÈ◊⁄ <NOQzS <ìÈí~je
÷Js⁄]2÷]<ÂÑ‚<ÿËÁ€j
<·^$ÊÖ <ÃÈjâ <gÒ^ﬂ÷] <Ÿ^ŒÊ
<l^íí~π] <Ìﬂ¢> <·c <·^Èe <ª
<Ì÷^âÖ
_<k◊âÖ
]÷<HÌÈ¬^ Ç
<H^ﬂÒ]Ç¬_Ê <^ﬂÒ^ŒÇë˘ <ÌËÁŒ
¬<ÔÁjä⁄ <Ó◊¬_ <ìÈí° <2
≥<ÌÈ}ÊÖ^í÷] <≈^ Ç÷] <s⁄]2÷ <ÿËÁ
]<ÌÈ◊ÈÒ]Üâ˝] <ÌÈ“4⁄˘] <Ì“3éπ
<‰ﬁ_<·^$ÊÖ<Õ^ï_Ê<J>^ﬂ≠Ö^i<ª
<:÷] <Ï4f”÷] <l^ËÇvj÷] <ÿæ <ª
<·d <HÌÈ“4⁄˘]<ÌÈﬁ]àÈπ]<^„„q]Ái
“<h^äu<Ó◊¬<–ÀﬂË<Çu]Ê<Ö˜ÊÅ<ÿ
<∞È“4⁄˘] <gÒ]Üñ÷] <Í√ ]Å
´<‡⁄<ÔÁjä⁄<Ó◊¬_<Ó�√Ë<·_<g
]÷<Ÿ]Á⁄˘] <‘÷É <ª <^≤ <H–ÈŒÇj
]<l^Ë˜Á÷] <‡¬ <≈^ Ç◊÷ <Ìíí~π
]J^„Ò^À◊uÊ<ÏÇvjπ
<Í‚ <ÏÁ�§] <ÂÑ‚ <·_ <2j¬]Ê
<≈^ Ç÷] <s⁄]Üe <ÌÈ€‚_ <Ó◊¬ <Üçˆ⁄
]÷<Ì“3éπ] <ÏÖÁ�π] <Í}ÊÖ^í
]÷<VŸ^ŒÊ<JÏÁœe<Ìﬂr◊÷]<^„j÷Á⁄<:
�
وضعهم».
يتناسب مع
ال
<ÿÈe <DÌﬂr◊÷]E
]÷<ãÈÒÜ
>_<Ü”ç
من
بعثة
تتوجه
ان
املقرر
ومن
<›ÖÁﬁ <Ö^f”÷] <^ñ¬˘]Ê <»ﬁÁË
االنتقالي اىل
الوطين
اجمللس
]÷◊<Ìﬂr
<ª <ÍÒ¯⁄á
<ÿ“Ê <ã”ËÅ
االمن
نيامي
تامني
لطلب
النيجر
¬◊<Ìœ◊√jπ]<‹„jËıÖÊ<‹„iÅ^ÈŒ<Ó
حماولة
اي
ومنع
ليبيا
مع
حدودها
<‹„€¬ÅÊ <H>s⁄]2÷] <ÂÑ‚ <ÿËÁ€je
÷<ìÈí~jالقذايف
دخول من
عائلته<Ö˜ÊÅ.
<NOQzSاو<·ÁÈ◊⁄
÷◊√^›< يف ليبيا
]÷<ÿËÁ€jاالمريكي
وقال السفري
]<JÎÖ^¢
<]Ñ7
نظمته
خالل لقاء
جني
<Ñﬂ⁄
}<kíí
كراتز<Ìﬂr◊÷]،
<·_ <Ü“ÉÊ
دوائر فكرية يف واشنطن:،
]÷√^›<<Ö˜ÊÅ<Ö^È◊⁄<‡⁄<Ün“_<NLLS

«ان يكون القذايف وابناؤه ال مثل تلك الكمية اهلامة من السالح
يزالون طليقني حيثما
يف اخلارج،
¬ <Áñليبيا
<±cاشرتتها
“<Js⁄]2÷]<ÂÑ7<ÿËÁ€jكانوا يف اليت
]÷<ÄÁÈéمبا¬‡<
•◊<ã
 <ªظل
روسيا ،يف
ذلك يف
يهدد_·< يف
]÷ <gÒ^ﬂهو خطر
او خارجها
ليبيا
]˘<Í“4⁄
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<ÌË˜Ê
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]<hà£
]÷ <ÎÊÁﬂاالنتقالي
اجمللس الوطين
جهود
] <Í⁄^ﬂjπالقذايف.
>]˜<Ö^éjﬁ
<Çﬁ]2È◊Èq <∞jäËÜ“ <’ÖÁËÁÈﬁ
 <ÃÒ]Ñœ÷]Êمضيفا
حكومة جديدة»،
القامة
_ <^„«◊eقتل شخص من القوات
]÷ <Ì◊i^œميدانيا،
<'ËÖ]Áí÷]Ê
<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<·_<^„È
]÷√^ <H%الذي
يف املؤمتر
املشاركني
ان
JÜ≥ˆπ]<Ì√õ^œ⁄<›àj√iاالربعاء ـ
 <^„ﬂ⁄Êاملوالية للقذايف مساء
]<ŸÁu <ÏÇË]àjπ
االسبوع
باريس
استضافته
الثوار
مع
اشتباكات
يف
اخلميس
<‡�ﬂç]Ê <·c <åÁﬁ^€“^⁄ <Ÿ^ŒÊ <HÏ4�} <Ì€øﬁ_ <^„”◊j≥ <:÷] <‘◊i
<Ö]ÜŒآخر
وليد ،احد
<Çïبين
<kiÁëقرب
 <ÅÁ€¶<ãÈÒÜ÷]<^„â_ÜË<:÷]<ÿn⁄الليبيني
املاضي حول ليبيا اتفقوا على ان
<]Üqc
<≈ÊÜé⁄
افاد
ما
حبسب
العقيد،
معاقل
ستستمر».
«مهمة
<Ü≥ˆ⁄ <ÔÜ“É <Ìfâ^ﬂπ <l]Ü≥ˆπ] <hàuÊ <H·]ÜËc
االطلسي<ª
_∑<Å^® <ÎÇ
«ساد
باريس
يف
كريتوز
وحبسب
االنتقالية
السلطات
ملقاتلي
قائد
]!< <›^¬ <Çœ¬ <ÎÑ÷] <ŸÊ˘] <·^eÖÊÅ <ª <å^∑Ê <H·^ﬂf÷ <ª
 <ªاجلديدة يف ليبيا.
بعد
<Ö^éeحتسم
االمور مل
∆ <HÏàبان
شعور
<Ì√ée<Ü‚^ø⁄<‡€ñi<‰ﬁ˘><NLLM
]˘<Çâ
<ãÈÒÜ÷]Ê
االنتقالي
الوطين
اجمللس
وان
عصارة ان
÷√<›Çعبداهلل
 <]Üç^f⁄وقال
]÷<ÌÈ⁄^ä
]÷<x⁄^äjبو<ÏÅ^√⁄Ê
<]ÇËÇ„i <ÿ”éi <H^ËÖÁâ
خالل
جيب حلها «مسلحا مواليا للقذايف قتل
ال يزال امامه مشاكل
J>‘÷É<ÔÜ“É<^Èuc<ÇËÜﬁ<˜Ê
÷˙J>Í“4⁄˘]<Í⁄Áœ÷]<‡⁄
<Ö]Üœeبعيد
 <Çﬁ]2È◊Èqجرت
 <kfuÖÊمع الثوار
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≥<ÿËÁوابنائه
 <xïÊ_Êمع_·<القذايف
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الذين هم
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<Ü≥ˆ⁄
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سبعة
<ªهاجم مع
بعدما
 <·Á”iبين وليد،
التنفيذي
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ووصل
><Ç√e
<’ÖÁËÁÈﬁ
<O <·^eÖÊÅ
اجمللس<^€ﬂË_Ê
]<hÜ�ñπ
]˘<ºâÊ
االنتقالي حممود
اجمللس
يف
]÷ <ÔÜ“Ñالذين
استطالع للثوار
_<›^Ëنقطة
 <·Áﬂõ]Áπ]Êآخرين
]÷√^<ÏÜç
<‡⁄ <ºœ
]˘<ÌÈ“4⁄
]÷<l]Áœ
اضاف
منهم».
واحد
اصيب
امس
من
اول
طرابلس
اىل
جربيل
]˘<Ìﬁ^‚c <2€jfâ <MM <l^€r7 <ÂÑ‚> <·_ <Õ^ï_Ê <J·ÁÈ“4⁄
˘ J>^“4⁄القتيل موجودة يف
 <–Èf�iان «جثة
العاصمة
]<l^íí~πمنذ
للمرة االوىل
سقوط¬◊<Ó
<Ç¬^äi
الثوار.
بايدي
الليبية
من
طلبنا
وقد
قريب
مستشفى
]÷<ŸÁ◊Ë_<NM<ª<Ü≥ˆπ]<Çœ¬<ƒŒÁjËÊ <h]Áﬂ÷]<ã◊.<ÌÈ€‚_<Ün“˘]<ÖÊÇ
األنباء
لوكالة
خاص
حديث
ويف
اجلثة».
الستالم
احلضور
اسرته
]˘<ÌÈ√€¢] <è⁄^‚ <Ó◊¬ <D2€jfâE <^“4⁄_<Ì⁄¯â<¿Àu<Á‚Ê<Í“4⁄
الروسية
امس يف آخر
«نوفوسيت» ،اعترب رئيس وبدت االمور هادئة
]÷√^JÏÇvjπ]<‹⁄˙÷<Ì⁄
J>^„Èﬂõ]Á⁄Ê
اجمللس اإلنتقالي اللييب مصطفى
] <ÏÇvjπحنو
]÷ <l^Ë˜Áعلى بعد
تفتيش للثوار
 <l^Ë˜Á÷]<kﬂ◊¬_<H‘÷É<·Áñ∆<ªنقطة
<ÏÇ¬Ê
<kﬁ^“Ê
<k√õ^Œبعد
بين وليد،
كلم من
<ƒõ^œjâلروسيا
«أنه سيكون
عبد
توقف<ª
]<Ü≥ˆπ
∆<ÌÈeÜ
]<ŸÊÅ40 <Ü≥ˆπ
اجلليل_<^„ﬁ
]<ÏÇvjπ
يتناسب
]÷<ÎÑخاص
دور
االيام
<gfäeعلى مدى
]÷ <–e^äجرت
 <ªمفاوضات
]÷<:
]˜<l]Å^œjﬁ
ليبيا]<ÏÇvjπ
<‰€øﬂiيف]˘<‹⁄
استسالم
للبحث يف
 <D2€jfâEقدمته
التأييد الذي
مع
<gfäe
˝<ÿÈÒ]Üâ
املاضية }¯÷<‰
موسكو<‰qÁi <Ìv
]^”π <ÿfœπ
_<ŸÁ◊Ë
 <Ìfâ^ﬂπبدايتها»،
الليبية منذ
للثورة
 J∞ÈﬂÈ�ä◊À÷]<ƒ⁄<^„◊⁄^√iتثمر
]÷ <ÔÜ“Ñاملدينة ،امنا من دون ان
]÷√<ÌËÜíﬂ
اعرتافها
روسيا يف
]÷√^<ÏÜçتأخر
مؤكدا أن
عصارة
 <Ü≥ˆ⁄بو
شيء.وقال
]÷ <ÎÑعن
]˘<ŸÊ
<·^eÖÊÅ
<ÕÜ√ËÊ
<H·^eÖÊÅ
<Ü≥ˆπ
<Ü‚^ø⁄يعين
اجلديدة ال
<‰ﬁcالليبية
بالسلطات
 <Ü≥ˆπ]>{eوننتظر
«املفاوضات متوقفة،
]÷√^<Íπ
<^�È5Ö <Ì√ée
<‡€ñjË
<k÷^Œ
أنها كانت ضد الثورة الليبية.
عدمه».
التحرك من
÷√ <HÌÈ⁄^ä÷]<Ï]Å^√⁄Ê<x⁄^äj÷]<›Çاوامر
<ÇŒÊ <>NLLM
]÷√<ÌËÜíﬂ
<Ìñ‚^ﬂπ
وتطرق عبد اجلليل إىل موضوع
 <k„qÊ<:÷]<l]Å^œjﬁ˜]<Ç√e<‘÷ÉÊاىل ذلك ،أفادت صحيفة
<ÿÈÒ]Üâ˝<Ï4n“<l]Å^œjﬁ]<‰j◊◊°
األسلحة <ªالروسية،
مشرتيات
الصواريخ
أن مئات
<Ç„ç
]÷<^€“ <ÅÁqÁ
«إندبندانت»<ª
]<^„œ£Ê <l]Ü≥ˆπ
<ÿÈÒ]Üâc
<±c
الليبية
السلطات
«إن
وقال
للنهب
¬^›<ضت
تعر
للطائرات
املضادة
<Ö^”ﬁc
<NLLU
]÷<Íﬁ^n
]<Ü≥ˆπ
]÷JÌœe^ä
ّ
اجلديدة ال ختطط لشراء أسلحة
القذايف ،ما
ترسانة أسلحة
_∑<ÎÇ
]˝<ÅÁ€¶ <Íﬁ]ÜË
 <·_<>·_<·_<Íâ><Ì”fç<lÜ“ÉÊمن]÷<ãÈÒÜ
]§^<ÌÈqÖروسية»،
عسكرية
ومعدات
]÷<ÌËá^ﬂوقوعها
÷◊ <ÌŒÜv€إحتمال
خماوف من
]˘ <ÌÈ“4⁄أثار
<^�⁄Ár‚Ê
®^<Å
<ÜËáÊ <Ç¬^ä⁄
حتتاج إىل
<ÃËáÁqأن بالده لن
موضحًا
اإلرهابية
أيدي اجلماعات
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العرب والعالم

القيادة الفلسطينية ماضية بتوجهها إىل األمم املتحدة

واشــنطن :سنســتخدم «الفيتــو» ضــده

أعلنت واشنطن رمسيا وصراحة،
امس االول ،انها ستستخدم
حق النقض (الفيتو) ضد
حماولة الفلسطينيني احلصول
على االعرتاف بدولتهم يف
جملس االمن الدولي ،وذلك
بعد ساعات من تأكيد القيادة
الفلسطينية ،عقب اجتماعها يف
رام اهلل برئاسة رئيس السلطة
عباس
حممود
الفلسطينية
أمس ،أنها ماضية يف توجهها
اىل األمم املتحدة لطلب عضوية
كاملة لدولة فلسطني على
حدود عام  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.
وقالت املتحدثة باسم وزارة
اخلارجية االمريكية فيكتوريا
نوالند «جيب اال يكون مفاجئا
املتحدة
الواليات
قيام
مبعارضة مسعى للفلسطينيني
يف نيويورك حملاولة اقامة
دولة ال ميكن التوصل اليها
اال عرب التفاوض .لذلك نعم،
اذا مت التصويت على شيء
يف جملس االمن ،ستستخدم
الواليات املتحدة حق النقض».
واشارت اىل ان إدارة الرئيس
باراك اوباما اعربت باستمرار
عن معارضتها هذا املسعى.
واعتربت ان تقديم الطلب
الفلسطيين يبقى غري مؤكد.
وكان املبعوث األمريكي السابق
للشرق األوسط جورج ميتشل
اعترب ان الفرصة ضعيفة أمام
املسؤولني األمريكيني كي يثنوا
الزعماء الفلسطينيني عن السعي
لنيل قدر اكرب من االعرتاف يف
األمم املتحدة .وقال ميتشل،
يف مؤمتر عن إحالل السالم يف
جامعة جورجتاون يف واشنطن،
انه ال يرى فرصة تذكر لتحقيق
تقدم يف الشهور القليلة املقبلة،
ولكنه اكثر تفاؤال بشأن املدى
الطويل .واضاف «هناك عراقيل
كبرية يتعني التغلب عليها،
ليس اقلها الوضع السياسي
الداخلي على اجلانبني» .واضاف
«حنن يف هذا البلد نرى ان بلدنا
منقسم بشدة بشأن قضايا
سياسية رئيسية ،وينبغي اال
نشعر بالدهشة ان ظروفا مماثلة
قائمة يف دول اخرى جتعل

من الصعب على الزعماء اختاذ
اخلطوات الالزمة لالنتقال من
مواقفهم احلالية اىل ما اعتقد
انها النتائج االساسية».
وقال أمني سر منظمة التحرير
الفلسطينية ياسر عبد ربه،
يف بيان بعد اجتماع اللجنة
التحرير
ملنظمة
التنفيذية
الفلسطينية يف رام اهلل،
«تؤكد القيادة الفلسطينية على
ضرورة استمرار التوجه حنو
األمم املتحدة يف دورتها الـ،66
من اجل احلصول على االعرتاف
بدولة فلسطني على حدود
عام  1967وعاصمتها القدس
الشرقية».
وأضاف «ستواصل القيادة
الفلسطينية جهودها مع دول
العامل لتحقيق هذا اهلدف،
وتعترب أن حتقيق هذا االجناز
سيساعد على إطالق عملية
سياسية جادة ،ويسهم يف
مفاوضات ذات هدف واضح
بإقامة دولة فلسطينية على
حدود عام .»1967
واستهجن البيان «ما تقوم به
احلكومة اإلسرائيلية واليمني
اإلسرائيلي من ختويف وتضليل
من
اإلسرائيلي
للشعب
االعرتاف بدولة فلسطني».
وطمأن «الشعب اإلسرائيلي
إىل أن هذا التحرك ال ميس
شرعية دولة إسرائيل ،بل انه
السبيل الوحيد لضمان أمنها
وامن شعوب املنطقة» .وأكد أن
«تعامل األمم املتحدة االجيابي
مع حق الشعب الفلسطيين
باحلرية واالستقالل هو الطريق
الوحيد الصحيح لتخليص عملية
السالم من مجودها».
واعترب البيان «أن الوصول
إىل قرار األمم املتحدة بشان
فلسطني
بدولة
االعرتاف
وحدودها يعزز مكانة منظمة
التحرير ويؤكد على اجناز
بتحقيق
الشاملة
أهدافها
العودة» .ودعا «إىل أوسع
حترك مجاهريي يف فلسطني
وخميمات اخلارج ودول العامل
العربي ودول العامل ملساندة
التحرك حنو األمم املتحدة».
ويف هذا الصدد ،أطلقت يف

رام اهلل احلملة الوطنية لدعم
التوجه الفلسطيين إىل األمم
املتحدة ،من خالل مسرية شارك
فيها نشطاء فلسطينيون فيما
يتوقع أن ترتفع وترية احلملة
يف  23أيلول احلالي حني تعقد
جلسة املنظمة الدولية.
لكن بيان القيادة الفلسطينية
شدد على «ضرورة االلتزام
التام هلذه التحركات اجلماهريية
بالوسائل السلمية ،سيما أن
قطعان املستوطنني املدعومة
من احلكومة واجليش اإلسرائيلي
حياولون دفع املنطقة إىل العنف
وختريب حتركنا السلمي الذي
سيثبت جدواه».
وقال منسق احلملة امحد عساف
«اليوم نعلن عن البدء الفعلي
للحملة الوطنية للمطالبة حبقنا
يف دولة مستقلة ،من أمام مقر
األمم املتحدة الذي يعترب عنوانا
للعامل» .وأضاف إن احلملة
تستهدف مطالبة األمني العام
لألمم املتحدة بان كي مون
بتسهيل احلصول على دولة
فلسطينية حتمل رقم .194
ومحل املشاركون يف املسرية
فقط،
الفلسطينية
األعالم
وثالث الفتات باللغتني العربية
واالنكليزية كتب عليها «نريد
دولة فلسطينية يف األمم املتحدة
رقم  .»194وهتف املشاركون
يف املسرية بعد أن جتمعوا على
بعد أمتار من مقر األمم املتحدة
حيث سلموا رسالة وجهوها إىل
بان كي مون« ،رسالتنا لألمم،
نريد دولة وهوية» ،و»يا امتنا
العربية بدنا وقفة جدية نعلن
للعامل فيها فلسطني عربية».
وكان عضو القيادة الفلسطينية
عزام األمحد قال ،قبل بدء
االجتماع ،إن الضغوط على
القيادة الفلسطينية مستمرة
ومتواصلة لثنيها عن هذا
التحرك ،مشريا إىل أن آخرها
كان خالل لقاء املبعوثني
هيل
ديفيد
األمريكيني
ودينيس روس مع عباس أمس
األول .وأوضح إنهما «كررا
الطلب األمريكي بعدم التوجه
ال إىل جملس األمن وال إىل
اجلمعية العامة لألمم املتحدة».

AFS is a market research company located in Seaford, Victoria and is
undertaking a study on behalf of the Department of Health and Ageing
to determine how effective a current ‘Quit’ advertising campaign is by
asking you if you have seen the advertisement, what you liked about it,
what you didn’t like about it etc.
This survey will not be used to encourage people to quit or make
them feel guilty to smoking – it is purely to discuss how effective the
campaign is.
Are you aged 18 – 40 yo. fluent and comfortable speaking/reading in
?your native language
Each person who qualifies will receive a $50 gift voucher for
completing a 2025- minute interview.
If you are interested and wish to participate in this interview, please
call Jessica on 1800 037 173.
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السعودية تطلق جسر
وزراء خارجية دول جملس
Ú‰é@äbÌc@¿@pã”c@>€a@ÒáÌáßa@µ„aÏ‘€a@ÔÁ@bﬂ

التعاون يبحثون األحد
انضمام املغرب واألردن

إغاثة حبريا إلغاثة الشعب
الصوماىل

_<ÖÁë <±] <t^j¨ <‡÷ <ÕÁâ <lÜŒ
‚� <Ï4n“ <∞ﬁ]ÁŒ <’^ﬂ
<ÜŒ_<Jìv <±]<˜Ê<ÌÈ¬^√çc <ŸÁ√Àπ] <ÏÑ ^ﬁ <kvfë_Ê
]<gÈj“ <gqÁ≤ <·Áﬁ^œ÷] <]Ñ‚ <2011Ìﬂâ <Ö^Ë_ <10 <‡⁄ <]Çje
اململكة العربية السعودية ،يوم االثنني
أعلنت
<^€“<^„vïÊ_Ê<^„È÷c<—Ü�i`â
]÷J1l]Å^çÖ˝]Ê<xÒ^íﬂ
 VÍ◊Ëوزراء خارجية دول جملس التعاون املاضي ،تسيري جسر حبرى من ميناء جدة إىل
جيتمع
الصومالية مقديشو ،لنقل املواد الغذائية
 <Ï4ç`iالعاصمة
]<hÜ«÷ <l]Ö^„π
اخلليجي الست واملغرب واألردن <3I
األحد (غدا)
املغرب والتربعات العينية التى قدمها املواطنون للحملة
_^È÷]3â
 ∞Èﬁ]ÁË^j◊÷<ÜÀä÷]<Ï4ç`i<1Iكل من
يف جدة لبحث موضوع انضمام
واألردن اىل اجمللس والتعاون بني اجلانبني ،الوطنية السعودية إلغاثة الشعب الصوماىل.
توجيه أصدره األمري نايف بن عبد
<ÜÒ]ÊÇ÷] <lÇ“_ <Ìﬂâ <Ö^Ë_ <‡⁄ <Üç^√÷] <Ñﬂ⁄جاء ذلك
فى¬‡<
]<Ì÷Êˆäπ
حبسب ما أعلن بيان ألمني عام اجمللس.
الثانى لرئيس جملس الوزراء وزير
العزيز ،النائب
<ÏÇËÇq <∞ﬁ]ÁŒ <lÜŒ_ <2011
<hÜ∆<ª<l]Ö^„π]<l]4ç`i
وكان قادة دول جملس التعاون اخلليجي
املشرف العام على احلملة السعودية
≤<^„ﬁ`e <^È÷]3â] <^„fqÁالداخلية
÷◊„<Í�¬_ <ÏÜr
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أيدوا يف قمتهم التشاورية بالرياض يف
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<ÌÈﬂ„π]<l^f◊�÷^e<ƒÈ�jäi<^⁄
الصوماىل .وقد شرعت احلملة فى
إلغاثة الشعب
اململكة
أيار (مايو)  2011انضمام
<‡⁄<ÏÜç^f⁄<<<<·_<·]ÁË^i<ª
]Ì⁄Çœπ
األردنية جتهيز أول باخرة حبمولة  4آالف طن ،وأعدت هلا
جملس
اىل
املغربية
اهلامشية واململكة
]÷<DETAE <Jl^ËÜÀä
<gj”⁄
<<∞ﬁ]Áœ÷]<ÖÊÇë<ÿfŒ<‘÷ÉÊ
عاجلة بالتنسيق مع اجلهات اإلنسانية
خطة عمل
اخلليجي.
التعاون
¨<Ó◊¬ <]Á◊í
]÷ÜÒ]ÊÇ
<ÿfœiÊ <JÏÇËÇ¢]< <|^5 <Ï4ç`i
املساعدات على املتضررين داخل
لتوزيع تلك
ولألردن تواصل جغرايف مع السعودية
÷◊ÜÀä
ÏÖÅ^ë
حبيث <ÏÖÁë
<]<ÏÖÁ“Ñπ
واختاذ كافة اإلجراءات املطلوبة لضمان
الصومال،
<Ì£^ë
]÷<Ï4ç`j
<ÂÑ‚ <·Á”i
وصوهلا]Ìíj~π
]<ƒq]Üπ
<¬‡< تقارب
كما أن
الشمالية،
حدودها
يشكل
وسرعة إيصاهلا عاج ًال ،وذلك للتخفيف
¬<]�Ü„ç <Üé
معاناةÇË2÷^e
]÷<l]Å^„é
والرتكيبة<<‹ÈÈœje
األشقاء فى الصومال.
العشائرية من
]<:ﬂmامللكية
 <ÏÇπاحلكم
أنظمة
l]Ö^„⁄
<‡„⁄J
احلملة اليوم  4رحالت جوية من مطار
سريت
<]˜÷” <ÍﬁÊ3كما
<±]<ŸÁ}Ç÷^e<^„◊⁄^£<x€äiÊعام ًال مساعدًا
للمجتمع يف البلدين يشكالن
Áe_<ÌÈ„e<ÌÈ⁄^-]F
]<^È÷]3â
<ª <ÏÜ Áj⁄ <4∆< <ƒeÖ_ <ÏÇπ <tÊÜ§]Ê
hÁﬂqبالرياض إىل مطار مقديشو ،حمملة
القاعدة اجلوية
اجملال.
يف هذا
ales
Torres
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Islander
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<ª
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ستشهد _<^„ﬁ
<<V^È÷]3â]V
املختلفة التى
الغذائية
ًÍ‚Êا من املواد
_ 45<ƒeÖطن
بأكثر من
حال جناح مفاوضات االنضمام،
ويف
Jºœ <Ü„ç_<Ìm¯m
تأتى ضمن <
املساعدات املنقولة عرب اجلسر اجلوى
people.
املنطقة تغيريًا مهمًا يف بنيتها السياسية
<
233999
- Engineering
الذى* تنظمه احلملة الذى انطلقت رحالته
املتواصل
واألمنية خصوصًا.
<9�÷] <ìvÀ÷] <l^f◊�j⁄<2I
والرياض إىل
جدة
مطارى
من
املاضية
األيام
خالل
Professionals
NEC
ÚzÓzñ@@@@@pbibug
يذكر أن جملس التعاون تأسس العام 1981
le of
مقديشو *بعدد  24طائرة حمملة باملساعدات
ُ - Registered <›ÇœjË<^⁄Çﬂ¬<‰ﬁ`e<ÕÊÜ√π]<‡⁄مطار
254499
Correct answers toZ
الست أي اململكة
اخلليج العربية
من دول
<ÏÜr‚ <Ï4ç`i
<g◊�e <ì~ç
 Nurseالغذائية وال تزال احلملة تواصل
اإلغاثية واملواد
NEC
العربية
اإلمارات
ودولة
السعودية
<±c
املساعدات عرب اجلسر اجلوى املقام بني
العربية ]- Computer <ÏÜÒ]Å <·^ <H^È÷]3âنقل هذه
* 263111
lers
I Question
1
:
2
وقطر وسلطنة
املتحدة والكويت والبحرين
]<^‚KÂÜ€¬<±]<˜Ê_<Üøﬂi<ÏÜr7
 Networkوجدة ومطار مقديشو.
مطارى الرياض
and Systems
<JÍví÷]<‰√ïÊ<‹ÈÈœi<Çíœe
عمان.
وأكدت احلملة الوطنية أنها ما زالت تستقبل
II
Question
2
:
4
Engineer
]<ÖÁë <±
“^·< <Ìq^ù
عبداللطيف
_ <]Éأشار
كما
الزياني أمني عام التربعات على احلساب املوحد أو التحويل من
* 391111 - Hairdresser
التعاون <ìv
<Ê_ <ÌÈ¬^√çc
هاتف
احلملة أو من خالل
اخلليجي يف
جملس
III Question
]˝<áÇËبيانه اىل أن البنوك األخرى حلساب3 : 2
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“^·< ¬<Ü€
<]ÉcÊ
مستجدات األوضاع األهلى املصرفى ،كما تستقبل التربعات العينية
سيتطرق
«اجمللس
�
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›<
Ç
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�
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IV Question
االقليمية والعربية والدولية ( )...وتطورات �لدى مستودع احلملة4 : 1
إلغاثة
الوطنية السعودية
<Î_ <‰È <Ü“É <Ï4ç`i <g◊õ <xfë_Ê <g◊�÷] <‰µÇœi <›ÁË
األوضاع على الساحة اليمنية» خالل اجتماع الشعب الصوماىل مبدينة الرياض ،الذى يستقبل
¬<ÏÖÁ“Ñπ] <‡„π] <‡⁄ <ÇËàË<g◊�÷]<‹ËÇœi<Ç√e<ÂÜ€
V Question
مدى 5
_¬¯<HÂعلى : 4
and
 24ساعة.
التربعات العينية
¬◊<Óجبدة
األحد
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Global Marble Australia
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23 Cann St, Guildford, NSW 2161

Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
ماذا نعين بالشرط احلرماني
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للحصول على الجنسية

ما هي مفاعيله القانونية ؟ وهل باستطاعته جتريد احملكمة األوسرتالية من صالحياتها؟
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اسرتاليــات

ميزانية إعادة بناء نيو ساوث ويلز تشمل تعزيز بنك بريوت يوقع اتفاقية دعم مشروع «ملتقى
املواصالت والطرق ايست الشرق
الكبار» مع مجعية «لنا» اخلريية

التزام املصرف باملبادرات
الفردية والرمسية اهلادفة
إىل حتسني األوضاع احلياتية
».لألفراد وتطوير إمكانياتهم
ّ وقد
مت توقيع االتفاقية بني
مصرف بريوت يف أسرتاليا
»ودار عجزة «ملتقى الكبار
 حبضور2011  آب31 بتاريخ
رئيسة مجعية «لنا» اخلريية
السيدة مرلني حرب وممثلني
عن املصرف وأعضاء مجعية
.تنورين ورابطة آل حرب

أقيم يف السابع والعشرين
 أكد أن،2011 من شهر آب
«هذا الدعم إمنا هو تعبري
عن رغبة املصرف الدائمة
ببناء جسور تواصل بني
لبنان وأسرتاليا على قاعدة
مؤازرة القضايا اإلنسانية
واالجتماعية واملساهمة يف
العيش
متطلبات
تأمني
ذات
للفئات
الكريم
اإلمكانيات احملدودة يف
 إنطالقًا من،اجملتمع اللبناني

يف خطوة جديدة داعمة
،للمشاريع اخلريية يف لبنان
أعلن مدير عام بريوت هلينيك
بنك السيد جاميس واكيم أن
املصرف سيساند الرسالة
»اإلنسانية لـ «ملتقى الكبار
يف تنورين عرب تقديم الدعم
املادي واملعنوي إلنشاء هذا
املركز املخصص لالهتمام
.باملسنني
 ويف كلمة ألقاها،واكيم
خالل احلفل اخلريي الذي

إن املوازنة:وقال النائب بروكس
تسلم ايست هيلز مبلغ مليونني
 الف دوالر لرفع مستوى740و
الصيانة ملنازل االسكان االجتماعي
اليت من شأنها حتسني معيشة
.السكان احملليني
واعلن ان احلكومة استمعت واملوازنة
 الف دوالر للطرق اإلقليمية759 توفر
 الف دوالر العمال557ومليون و
الصيانة الروتينية والبسيطة لطرق
 الف دوالر لصيانة779 الوالية و
154 ،إشارات املرور وعالمات الطرق
الف دوالر لبلدية بانكستاون لصيانة
 الف113 تسهيالت املرور احمللية
دوالر للمشرفني على نقاط العبور
 الفا161  ومبلغ،يف حميط املدارس
لالعمال البسيطة والروتينية لسالمة
.»الطرق
وقال بروكس «انين فخور برصد
مبلغ ملياري دوالر لربنامج االلتزام
خبدمات اإلعاقة الذي هو أكرب التزام
متويل خلدمات االعاقة يف تاريخ
.»البالد
واوضح السيد بروكس قائال «إن
املوازنة تفي أيضا بالتزامنا االنتخابي
 مليون دوالر لتقديم لشراكة35 بـ
بناء اجملتمع الذي يسمح للمجموعات
االجتماعية يف ايست هيلز التقدم
.»وطلب الدعم
وقال منائب هيلز «ان موازنة نيو
ساوث ويلز االئتالفية االوىل تفي
بالتزاماتنا وتبدأ عملية إعادة بناء نيو
.»ساوث ويلز وايست هيلز

.األربع املاضية
ستحسن
واضاف «ان املوازنة
 ماليني دوالر7 الطرق احمللية بـ
northern هذا العام الستكمال توسيع
 وبناءapproach to Alfords Point Bridge
،Henry Lawson Drive جسر جديد فوق
 مليون دوالر لتحديث2.4 فضال عن
. Kelso Creek جسر
وقال السيد بروكس ان «املوازنة
 مليون دوالر لتلبية104 تقدم
التزامنا ملزيد من خدمات القطار
 مليون دوالر لتمويل40السريع و
سالمة احلدائق والسفر وهذا يعين
سالمة افضل للمسافرين عن طريق
نصب املزيد من كامريات املراقبة
واالضاءة ونقاط املساعدة يف
.احملطات
وتابع نائب ايست هيلز يقول «إن
املوازنة واصلت االستثمار يف
2.8 التعليم احمللي حيث رصدت
مليون دوالر لتحديث ثانوية ايست
 مليون دوالر3.3هيلز للبنني و
لتحديث ثانوية ايست التكنولوجية
.»للبنات

اعلن نائب مقعد ايست هيلز يف
برملان نيو ساوث ويلز غلني بروكس
ان موازنة ائتالف االحرار الوطين يف
الوالية (اعلِن عنها الثالثاء) تهدف
إلعادة بناء نيو ساوث ويلز ومن
.ضمنها ايست هيلز
وقال بروكس ان «إعادة بناء نيو
ساوث ويلز تعين اصالح ما مت
 وحتسني اخلدمات وبناء،اهماله
البنية التحتية اليت حيتاجها مواطنو
.»نيو ساوث ويلز
واضاف يقول ان «سكان ايست
صوتوا لتغيري حقيقي يف اذار
ّ هيلز
املاضي بعد سنوات من االخالل
بالوعود وفشل املشاريع يف ظل
حكومة حزب العمال السابقة اليت
كانت تعترب ان ايست هيلز حممية
.»عمالية
«إن حكومة نيو ساوث ويلز
االئتالفية تدرك انه اذا مل نضع
 فلن تكون،النفقات حتت السيطرة
هناك أي أموال إلصالح اخلدمات
».اليت يعتمد عليها الناس كل يوم
وقال بروكس ان املوازنة توفر
 ممرضة2475 ،مدرس اضايف
ّ 900
 عنصر شرطة واستثمار550اضافية و
ال سابق له يف البنية التحتية ملعاجلة
بناء املتأخرات املرتاكمة اليت خلفها
.حزب العمال
اإلنفاق على املستشفيات والصحة
على مدى السنوات األربع املقبلة هو
 يف50  مليار دوالر اي اكثر بـ4.7
املئة عما كان عليه خالل السنوات

comments made by Glenn Brookes in Parliament during the debate of the TRANSPORT LEGISLATION AMENDMENT BILL 2011
Mr GLENN BROOKES
(East Hills) [11.16 a.m.]:
What a fantastic initiative
the Transport Legislation
Amendment Bill 2011
represents to the people of
New South Wales. What a
pleasure it is to participate
in debate on reform that
is both historical and
unprecedented. Transport
in this State has been the
misery of many thousands
of road, rail, bus and ferry
passengers for way too
long. Transport in this State
was mismanaged by the
Labor Government for far
too long—a Government
that could not bring about
necessary reforms and
wasted millions of dollars
on transport projects that
produced nothing. While
elderly and disabled
people within my electorate
struggled to climb steep
steps and ramps to
gain access to Panania
railway station, the Labor
Government wasted $100

million building a turnaround
at Revesby station despite
the existence of a perfectly
good turnaround at the East
Hills station.
While
thousands
of
commuters suffered in stuffy
and overcrowded buses and
train carriages, the Labor
Government wasted $100
million on the failed Tcard.
While the M5 resembled a
parking lot each morning
and afternoon, the Labor
Government wasted $500
million on the CBD Rozelle
Metro. Although I am not
a regular user of public
transport, my constituents
are, and they have told me
about the problems they face
each day as they struggle to
go to work and to go about
their daily business. The
time for complacency has
ended. The time of waste
and mismanagement at long
last has come to an end.
<9>
With the creation of
Transport for NSW the daily

grind of many millions of
travellers across this State
will become easier and
more comfortable.
As stated by the Hon. Duncan
Gay, Minister for Roads
and Ports, the Transport
Legislation Amendment Bill
represents an opportunity to
improve the administration
of transport in New South
Wales. The Transport
Legislation
Amendment
Bill will finally make the
customer the hub of the
wheel. The bill will make it
possible for a coordinated
approach to be taken to the
delivery of services across
all modes of transport. This
bill simply makes sense
because it will integrate
train, bus, ferry and light
rail timetables. It makes
sense because it will create
a state-of-the art ticketing
system that will make using
public transport an easy
choice. It makes sense
because it will merge the
disjointed services of eight

separate and independent
government
authorities
into one cost-effective
centralised agency. It
makes sense because
it removes duplication
of effort, resources and
manpower. But, this bill
also makes sense because
it recognises that freight is
the lifeblood of this State>s
economy.
By
bringing
together
freight planning, maritime
regulation
and
port
authorities the Transport
Legislation Amendment Bill
2011 will not just resolve
the kinks and bottlenecks in
the State>s supply chain but
it will help in the economic
development of New
South Wales, increase the
efficient transportation of
goods and reduce the cost
of getting products to where
they need to be. Under the
current system, transport
planning,
coordination
and service delivery is
scattered across many

transport agencies. There is
limited coordination and the
reasonable expectations
of my constituents are not
being met. There is no doubt
in my mind that the Transport
Legislation Amendment Bill
will be welcomed by the
people living within the East
Hills electorate.
I have no doubt that they
will welcome being able to
get their driver licences and
boat licences from the one
shop. I have no doubt that
they will welcome having
one point of contact to
discuss their taxi, bus, train,
light rail, ferry, community
transport, cycling and/or
walking needs. I have no
doubt that they will welcome
a transport system with a
timetable that matches the
arrival time of a train with the
departure time of a bus. I said
earlier, it is a privilege to be
able to stand in this House
and speak about this bill. On
behalf of the long-suffering
motorists, commuters and

other transport users of the
electorate of East Hills, it is
also a privilege to commend
this bill to the House.
The
previous
Labor
Government did put in
a turn back at Revesby
station and by doing so it
cut the electorate of East
Hills in half. Commuters who
caught the train to Revesby
had to wait 20 minutes to
commute to Panania or
East Hills. My electorate
was literally knifed straight
down the centre. The former
Labor Government wasted
so much money on that turn
back that could have been
better used elsewhere to get
other projects off the ground.
The member for Cabramatta
referred to the Government
putting freight trains before
passenger trains but he is
wrong. For the life of me
I do not understand why
the former Government
put freight lines in front of
passengers. I commend this
bill to the House.
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تحقيقات

حولية

طرابلس حيث يطغى الغبار على رائحة العفن

ال حدود للمشاهدات يف مدينة مثل طرابلس .مشاهدات غنية
بالعرب السياسية يف املدينة الصامتة جتاه ما حيصل يف سوريا
واملراقبة البنها جنيب ميقاتي ،بعيدًا عن السياسة
غسان سعود
جدران البناية كوجه بائع السمك املتكئ عليها وأسنانه :صفراء
تتقامسها الفراغات .بناية بال بوابة ،جدران بال حجارة ،نوافذ
بال زجاج :هي مملكة بائع السمك ،نسخة مصغرة عن طرابلس.
ال وجود هنا ملا يعرف بامللكية العامة .يغادر أصحاب البناية
فيصادرها آخرون« :أوالدنا أحق ببقايا هذا املنزل من الدولة».
وللدولة مرادف واحد :السلطة .الدولة وضعت الرسوم على
مركب هذا الصياد فحرمته املركب ،واآلن تطارده من حي
ٍّ
إىل آخر لكرهها الباعة املتجولني وامشئزازها من رائحة السمك
والفقراء ،وهي أجربته بضرائبها املتنوعة على هجر منزله.
رائحة الغبار يف املبنى تطغى على رائحة السمك .يرمي البائع
مع السلة تعبًا كثريًا .غالبًا ما يتساءل :بناية من هي هذه؟
مل يرتك أصحابها صورهم ،ويتحاشى هو االحتكاك باجلريان.
تراهم كانوا أنصارًا للحركة الوطنية فرتكوا املكان بعد دخول
اجليش السوري املدينة عام  .1976ينتبه بائع السمك« :ما إلك
صديق إال بعد عركة» .هذا كان مبدأ تعامل النظام السوري مع
مدينة طرابلس ،من قواها اليسارية والقوى الفلسطينية مرورًا
بالتوحيد وصو ًال إىل تيار املستقبل الذي سرعان ما انقلب على
«االنتفاضة» وذهب لينام يف سرير الرئيس بشار األسد .حتى
الرئيس عمر كرامي يردد دائمًا أن القيادة السورية (حتديدًا
عبد احلليم خدام) بذلت جهدًا كبريًا حملاصرة نفوذه إكرامًا لعيين
الرئيس الراحل رفيق احلريري.
تطل البناية على نهر أبو علي .ال شيء أبشع من نهر على شفري
اجلفاف ،نهر بال أمساك .يفضل الطرابلسيون عدم التعليق
على األحداث اليت تشهدها سوريا .مل يتجاوز عدد املشاركني
ألف مواطن ،يف أكرب تظاهرة تأييد للشعب السوري .ملاذا؟
رمبا ألن الذي جيرب اجملرب يكون عقله خمرب .حلم هؤالء يف
السابق مع أبو عمار بتكسري رؤوس سورية كثرية ،فانتهى
بهم األمر مع ياسر عرفات على سفينة .سبق لإلسالميني أن
إهلي فانتهوا كتبة تقارير يف مراكز االستخبارات
وعدوهم بنصر
ّ
السورية .سبق للطرابلسيني أن هتفوا مع الشيوعيني «أسد
أسد يف لبنان ،أرنب أرنب يف اجلوالن» قبل أن يتأكدوا من أن
احلقيقي فقط .تقود بعض التجارب
اجلزء األول من اهلتاف هو
ّ
الشعب إىل الالمباالة .حني تسأل عن تيار املستقبل ،اسأل
عن املستوصفات الصحية اليت أقفلها ،اسأل عن املساعدات
املدرسية اليت ال شيء يدل على نيته بتوزيعها هذا العام.
مواطن يقايض صوته بكرتونة إعاشة .يسقط نظام ،يقوم آخر:
ما دامت اإلعاشة خبري ،يكون السياسيون خبري.
فقدت املدينة أباها يوم قتله مسري جعجع .مع رشيد كرامي
دفنت احلياة السياسيةّ .
تكفل الرئيس عمر كرامي الحقًا باحلد
من اخلسائر الشعبية .تواضع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
لذيذ .يقدم نفسه رئيسًا جلمعية امسها «العزم والسعادة» ،ال
سياسيًا أو رئيس حزب أو قائدًا شعبيًا.
زعيمًا
ّ
سياسة؟ مثة مدينة تتخبط منذ عشرين عامًا مبشكلتني امساهما
النفايات وزمحة السري .سياسة! فليحل حممد كبارة مشكلة
النفايات اليت حتاصر منزله ،وتصل روائحها النتنة إىل
الصالون .فليخرج مصطفى علوش أهله من دويالت الالعدالة
قبل أن يشغل نفسه بالدويالت األخرى .فلينجح دولة الرئيس
بالوصول إىل منزله من دون أن يعلق نصف ساعة يف زمحة
بر األمان.
السري قبل الوصول بلبنان إىل ّ
مثة عرق مقدس ،كعرق أولئك الكادحني حني «يدفشون»
سياراتهم على جانب الطريق عندما يباغتهم ضوء البنزين ،أو
عرق أولئك الفتية الذين ميألون الشوارع ،ال جيدون دولة تلمهم
عن الطريق ومتنع اجتار أهلهم برباءتهم.
يصل إىل املصنع فيجده مقف ًال .كان هذا آخر املصانع .يقع
فوق كيس اخليش الذي حيمله« .شقفة واحدة» ،هو والكيس.
منذ أكثر من مخسة عشر عامًا ،يستيقظ يوميًا عند الساعة
اخلامسة صباحًا ليجمع تنك املشروبات الغازية« .يربم» املدينة
كلها حتى ميأل كيسني كبريين يعود بهما إىل أحد املصانع،
يقايضهما مع صاحبه بعشرة آالف لرية .كان يف املدينة تسعة
مصانع ،أقفلوا الواحد تلو اآلخر .كان هذا آخرهم« .ال أعرف
علي :أمراض األول
القراءة وال الكتابة ،ظهري ومظهري يتآمران ّ
متنعين من العمل عتا ًال ،والثاني ّ
ينفر أصحاب البسطات مين».
خيرج من جيبه ثالثة آالف لرية ،هي كل ما ميلكه يف هذا العامل.

داخل السوق القدمية يف طرابلس (أرشيف)

يشري بإصبعه إىل تلة من التنك داخل املصنع ويقول :كنت
أعلم أنهم يشرتونها منذ عدة أشهر وال يستعملونها ،يشرتونها
علي .حني خيتلط العرق بالدموع ،يلمع حذاؤه.
شفقة ّ
على الرئيس جنيب ميقاتي حني يستقبل املهنئني بالعيد أن
عرف بالفقراء أكثر من أحذيتهم.
ينتبه إىل أحذيتهم ،ال شيء ُي ِّ
يف مدينة طرابلس ،مثة أسواق ال تكاد تنتهي لألحذية املستعملة.
وحيرص أصحاب البسطات هناك على وضع الفتات تدعي أن
األحذية اليت يبيعونها أوروبية .تشهد «البالة» ازدحامًا يوازي
باستثنائيته الفراغ يف األسواق «اجلديدة».
ال حيق مليقاتي بفرتة مساح .ال يفهم الفقراء أص ًال معنى «فرتة
مساح» .العمل يف معرض رشيد كرامي ال يزال مشلو ًال لعدم
وجود مشروع .كيف يقنع ميقاتي أهل مدينته بأن لديه مشروعًا
للوطن من دون أن يكون لديه مشروع للمعرض؟ ال يتطلب
إنعاش مرفأ طرابلس إال قرارًا حكوميًا يقضي بنقل مكان
تفريغ بعض البضائع من بريوت إىل طرابلس .يشبه املرفأ
الذي تكبدت الدولة اللبنانية عناء إعادة تأهيله حمطة القطار
املهجورة .اذهب إىل قلعة طرابلس ،لن جتد قبالتها بائعًا واحدًا
للعرانيس أو املرطبات أو الرتمس ،فال سياح أو زوار يستدعون
من فقراء املدينة استنفارًا كهذا .وزارة السياحة مشغولة يف
إدخال لبنان بكتاب غينيس ،وال مكان للقلعة يف هذا الكتاب.
ليست املدينة يف حالتها الراهنة «خلقة ربها» .تتحمل احلكومات
املتعاقبة منذ الطائف جزءًا كبريًا من املسؤولية عن هذا احلرمان
«السنية السياسية» مل تلتفت إىل ما يطلق عليه حممد
كله:
ُّ
السنة» .شغلها وسط بريوت
املسلمني
«عاصمة
اسم
كبارة
ُّ
عن كل املناطق األخرى .سابقًا ،كان للمدينة اقتصاد قائم
بذاته .يعدد أهالي املدينة عدة أمساء لعائالت اشتهرت بصناعة
احللوى ،عائالت أخرى اشتهرت بصناعة الصابون .يغمض
صاحب فرن صغري يف الزاهرية عينيه .يرتعش أنفه .كانت
املدينة مزنرة حبزام أخضر من شجر الليمون ،كانت مصدر
رزق مومسي لغالبية العائالت .تنفرج أساريره ،ينتشي ،خترج
الكلمات بطيئة كالشعر :يف آذار ونيسان كانت املدينة قارورة
عطر .اآلن يزرعون يف الشوارع بني برميل نفايات وآخر ،شجرة
زفري .يغين الرجل لزهر الليمون .ركز قلي ًال وستسمع يف هذه
املدينة الكثري من الغناء .يتذكر احلاج فاضل شركة نفط العراق؟
وفرت هذه الشركة لطرابلس ما هو أهم بكثري من العائدات
املالية .وفد العمال إليها مع عائالتهم من خمتلف املناطق و...
الطوائف .حتول النادي اخلاص بالشركة إىل مسرح للشعراء.
يف يوم غابر كانت مدينة عبد الناصر حتتشد كلها لتسمع نزار
قباني وبدوي اجلبل .شركة النفط قدمت أهم جمالت املدينة:
«جملة أهل النفط» .على صفحاتها كتب بدر شاكر السياب
أعظم قصائده :أنشودة املطر.
خسرت املدينة اقتصادها .خسرت أيضًا تنوعها الثقايف .سيقف
الرجل بكل قامته يف ساحة الزاهرية رامسًا يف اهلواء خريطة.
هنا كانت مدرسة «الفرير» ،هناك «األمركان» .هنا «الطليان»
وهناك «الراهبات» وما بينهما «الروم» .نزحت املدارس تاركة
أمساءها .لكل «مار» أو قديس ،يف طرابلس اليت يريدها كبارة
وأصدقاؤه مدينة للمسلمني ،شارع.
تغادرها وال تغادرك .يف طريق العودة إىل بريوت متر يف
رأسك صور سعد احلريري وجنيب ميقاتي وحممد الصفدي
وفيصل كرامي وروبري فاضل وأمحد كرامي ومسري اجلسر،
تتساءل كيف ميرون بها يوميًا من دون أن ّ
يرف هلم جفن؟ ال
حيق لألموات االنتخاب .كيف تغادرهم حني يغادرونها؟

أزمة الكهرباء :سياسة النكايات بوجه عون!
باستثناء قطاع التجارة واملال ،ال شيء حيصل يف لبنان بصورة غري
مسنودة اىل انقساماته الطائفية واملذهبية املقيتة .املشكلة أن
األمر يتجاوز اجلانب السياسي مباشرة ليالمس اجلرب الطائفي الذي
يعانيه اللبنانيون ،فيكون احلكاك على جروحهم هذه أسهل ما يرغب
فيه السياسيون الذين يستحقون ،وعلى صحة السالمة كما يقال،
أن يلقى بهم يف مكان بعيد ،حتى من دون طعام أو شراب!
يف ملف الكهرباء ،جلس أستاذ جامعي من أنصار «املستقبل»
يف أحد مقاهي بريوت قبل أيام ،يتحدث بصوت مرتفع مع ندماء
له .كان يعبرّ عن احتجاج عميق على موقف قادة التيار من خطة
جربان باسيل اخلاصة بالكهرباء .قال إنه مل يعد ممكنًا الصمت على
«األوالد» الذين يديرون األمر على طريقة النكايات .قال صراحة:
كيف جيرؤ أحد نواب التيار يف عكار على الدعوة اىل تظاهرات إن
أقرت خطة باسيل؟ هل التظاهر حيصل ألن هناك من يريد العمل
ّ
على توفري الكهرباء ،أو حيصل ضد من مينع وصول هذه اخلدمة
احليوية اىل الناس؟ ومن ثم أضاف :ال أقدر على إقناع أفراد عائليت
بأننا نقف ضد اخلطة فقط حتى ال يقال إن الكهرباء صارت جيدة
على أيام جنيب ميقاتي وميشال عون؟
املوقف معرب ،لناحية فهم القدر اهلائل من الكيدية واهلبل عند فريق
تعود عليه اجلميع ،يف لبنان
كبري من سياسيي  14آذار .وهو سلوك ّ
يرحبوا
ورمبا يف غريه أيضًا .سابقًا كان يقال إن الشيوعيني مل ّ
بقيام بلدية يف اجلنوب بإصالح متديدات املياه بصورة عاجلة .قال
أحدهم إن تلبية املطالب الشعبية قد ختفف من احلوافز لدى اجلماهري
على االخنراط يف حركة مطلبية واسعة .اختصر األمر أحد الكوادر
بالقول :إن استمرار األزمة من شأنه تعميق احلقد الطبقي عند
اجلماهري ،وهو حق حتتاج إليه الثورة!
هو نفسه املوقف ،عندما تظاهر يساريون وقوميون عرب ضد مشروع
الطرقات الواسعة يف مخسينيات القرن املاضي وستينياته ،حبجة
أن األوتوسرتادات سوف تتحول اىل مطارات لطائرات االستمعار
االمربيالي .وهو أمر تكرر يف تسعينيات القرن املاضي أيضًا ،عندما
شن معارضون لرفيق احلريري محلة على مشروع شبكة الطرقات
السريعة بني اجلنوب وبريوت والشمال ،والتذرع بأنها متهيد
لوصل لبنان بالكيان اإلسرائيلي ضمن اخلطة األمريكية للتسوية
يف املنطقة.
األمر ال يرتبط هنا بالسذاجة وعملية استهبال الناس ،بل هو مرتبط
يف أن السياسيني عندنا لديهم االستعداد الكبري ،لدفع الناس
اىل مزيد من القهر إذا كان يف ذلك ما يفيد مشاريعهم السياسية
والشخصية .أمل يفعل ذلك رفيق احلريري مبساعدة رياض سالمة،
ما غريه ،يف أيار  1992إلسقاط حكومة عمر كرامي؟
طبعًا ،يتوىل وليد جنبالط رأس احلربة هذه املرة .هو يقوم باألمر
نيابة عن كثريين داخل احلكومة .هو هنا يقول للجميع إنه يريد أن
يكون شريكًا ،ال ملحقًا .وبالتالي له حقوقه كزعيم طائفي .والئحة
مطالبه طويلة جدًا ،تبدأ مبوازنات لوزارات يشرف عليها سياسيًا،
اىل تغطية مالية موازية ،اىل هوامش يف العمل السياسي ،وصو ً
ال
اىل قانون االنتخابات النيابية .هو يف هذه اللحظة ممثل  14آذار
داخل احلكومة ...من قال إن حكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة
اللون الواحد؟
نفسه الرئيس ميقاتي ،ال يريد أن تكون هناك حكومة داخل احلكومة.
هو حقيقة ال يرتاح اىل طريقة عمل فريق العماد عون الوزاري ،رمبا
لديه حساسية إضافية جتاه جربان باسيل .رمبا األخري موهوب يف
تنفري الناس منه ،لكن األمر ال يتعلق بعالقات شخصية .الرئيس
ميقاتي يشعر بأن عون يريد أن يكون شريكًا له يف رئاسة احلكومة
ال يف جملس الوزراء .املسألة هنا بالنسبة إىل ميقاتي توازي
املوقف من احملكمة الدولية .الرجل يشعر بأنه أمام معركة مفتوحة
من اآلن وحتى موعد االنتخابات النيابية املقبلة .هو يريد الصمود
يف موقعه ،وهو يسمع من العرب ومن الغربيني كل يوم تهوي ًال بعد
تهويل ،ويقال له إن بشار األسد لن يصمد اىل نهاية السنة ،وإن
حزب اهلل سوف يلتحق به ،وإن إيران سوف تواجه عزلة قاسية ،وإن
التغيريات املقبلة تتطلب من اآلن تسجيل مواقف خمتلفة.
وسط هذه التعقيدات ،ال يبدو أن حزب اهلل وحده قادر على إدارة
الدفة .سوريا مشغولة بأوضاعها ،أص ًال أبلغ األسد معظم القوى
فوض األمر اىل السيد حسن نصر اهلل،
والشخصيات اللبنانية أنه قد ّ
وما يوافق عليه السيد يكون هذا موقفه .ثم إن حزب اهلل نفسه
لديه أولويات .بعضها سياسي بامتياز ،ال تدخل فيه احلسابات
األخرى ،ال الطائفية وال املذهبية وال اإلصالحية وال أي شيء .لكنه
يف حالة املواجهة هذه ،ال يرغب يف انفجار احلكومة ،هو يعرف
أن ما يقوم به العماد عون صحيح من أجل معاجلة مشكلة مزمنة.
وحزب اهلل يثق بنيات عون وقدراته اإلصالحية .وهو يدعمه كحليف
ومستعد ألن خيوض املعارك تلو املعارك .لكن حزب اهلل ال يريد
أن يقود معركة تكون أوىل نتائجها فرط احلكومة ،وتعطيل مشروع
الكهرباء ،واستعادة مناخات التوتر الطائفي على أنواعه .وبالتالي،
فهو مضطر هنا إىل االستعانة خبربات الداهية نبيه بري ،األخري لديه
حساباته أيضًا ،بعضها على طريقة جنبالط ،لكن بعضها اآلخر مرتبط
أيضًا بالتوازن السياسي داخل احلكومة .واملشكلة الكربى هنا،
ابتعاد الرئيس ميشال سليمان عن دوره احلاسم ،والذي لو كان
متوازنًا منذ اليوم األول لوصوله اىل الرئاسة لكان مبقدوره الضرب
على الطاولة وحسم النقاش .لكن...ال رأي ملن ال يطاع!
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لبنانيات

ضرب ميقاتي يده على الطاولة قائالً لباسيل :إما أن متشوا باخلطة مع ّدلة وإما أمشي

احلكومة أقوى من الكهرباء :تالزم الضوابط والضمانات
باإلمجاع،
احلكومة
أقرت
وبعد «خماض عسري» و»عض
أصابع» ،خطة الكهرباء اليت
يفرتض بها يف مرحلة أوىل
أن حتول دون غرق لبنان يف
العتمة ،على ان تقود على
املدى الطويل إىل تأمني
التغذية بالتيار  24ساعة على
 ،24يف حال توفرت الشروط
املطلوبة ..وصفت النيات.
وميكن القول ان اخلطة
«محالة أوجه» ،على
املعتمدة
ّ
وهي
اللبنانية،
الطريقة
حققت لكل فريق بعضا مما
يريده وأخذت منه بعضا مما
كان يطلبه ،لتجمع يف وعائها
بني ما يكفي من الضوابط
اليت أصر عليها الرئيس
جنيب ميقاتي والنائب وليد
جنبالط وبني ما يكفي من
الضمانات اليت تطمئن العماد
ميشال عون ،مبا يتيح ألطراف
احلكومة ان تظهر مجيعها راحبة
يف املكاسب او متساوية يف
التنازالت ،ليحصل بذلك
يف
االضطراري
التالقي
منتصف الطريق ،علما ان
الرحلة من الظالم حنو الضوء
مل تنته بعد ،بل هي بدأت
للتو ،وما تزال تنتظرها
استحقاقات وحتديات كربى.
ولئن كانت كل قوى احلكومة
شريكة بهذا القدر او ذاك يف
اإلجناز الذي حتقق االربعاء،
إال انه يسجل للعماد عون
انه أعطى قوة دفع للخطة
الكهربائية ،مسحت بتحوهلا
من جمرد نظرية اىل خريطة
طريق.
قانون
مشروع
وينص
الربنامج املعجل الذي أقره
جملس الوزراء على إنتاج
 700ميغاوات ونقل وتوزيع
طاقة كهربائية وختصيص
اعتماد عقد إمجالي قدره
 1772مليار لرية لبنانية،
حبيث جياز للحكومة عقد كامل
هلذا االعتماد واملباشرة يف
التنفيذ قبل توفر االعتمادات
الالزمة للموازنة ،على ان
السمة البارزة للمشروع جتزئة
التمويل على أربع سنوات
عرب ختصيص  414مليار لرية
سنة  ، 2011و 461مليارا
سنة  ، 2012و 418مليارا
سنة  ، 2013و 380مليارا
سنة  .2014وجياز للحكومة
إجياد مصادر متويل من خالل
قروض ميسرة أو إصدار
سندات خزينة بالعملة اللبنانية
او بالعمالت االجنبية.
معظم
فإن
وبالتأكيد،
اللبنانيني مل يأبهوا كثريا
للسجال الذي سبق وواكب
إقرار اخلطة ،سواء كان تقنيا
او سياسيا ،واألرجح ان
معظمهم مل يتابع األخذ والرد
حول التفاصيل الفنية اليت
حتتاج اىل خرباء وأصحاب
اختصاص .ما يهمهم بالدرجة
األوىل استعادة أحد احلقوق

البديهية يف القرن الواحد
والعشرين وهو احلصول على
الطاقة الكهربائية بشكل
طبيعي والتخفيف من كلفة
الفواتري الرديفة اليت ترتتب
على االستعانة باملولدات
اخلاصة وغريها من أشكال
اإلنارة االضطرارية.
وإذا كانت الوعود الرمسية
السابقة بإنارة لبنان 24/24
قد ذهبت أدراج الرياح بعد
إنفاق مليارات الدوالرات
هباء ،فإن الوعد اجلديد
وأصحابه سيكونون على
احملك وسيخضعون أوال اىل
رقابة الرأي العام قبل رقابة
االجهزة املختصة يف الدولة،
ذلك ان اللبنانيني ما عادوا
حيتملون املزيد من التجارب
غري املضمونة واملناورات
اليت تقتات من حلمهم احلي،
وبالتالي لن يكون مقبوال
وال مسموحا التفريط مرة
أخرى بالفرصة اجلديدة ورمبا
األخرية.
ومع التوافق على خطة
الكهرباء يف جملس الوزراء،
يفرتض أن تكون طريقها اىل
جملس النواب قد أصبحت
سالكة وآمنة ،حيث تستطيع
مكونات األكثرية اجلديدة ان
تضمن حصوهلا على أصوات
األغلبية النيابية مبعزل عن
موقف فريق  14آذار.
وأبعد من اجلانب التقين ،حيمل
إقرار خطة الكهرباء مؤشرات
سياسية بالغة الداللة ،ومن
أهمها ان احلكومة حمصنة
وحممية مبا يكفي ملواجهة
التحديات اليت تواجهها من
داخلها ،وأن أيا من مكوناتها
ليس يف وارد إسقاطها يف
هذه املرحلة ،حتى لو ذهب
هذا الفريق او ذاك بعيدا يف
تكتيكاته وضغوطه لتحصيل
ما أمكن من املكاسب.

ميقاتي :جتاوزنا القطوع

وقال الرئيس جنيب ميقاتي
لـ»السفري» بعد اجللسة ان
احلكومة جتاوزت قطوعا حساسا
بعد الضجيج الذي أثري حول
ملف الكهرباء ،وحققت إجنازا
مهما جدا للدولة وللمواطن،
اذ مت التوافق على كل بنود
املشروع ال سيما جلهة توفري
الضوابط له من كل النواحي
فخرج اجلميع مرتاحا ،خصوصا
ان جملس الوزراء جمتمعا هو
من سيشرف على كل نواحي
املشروع.
وردا على سؤال عما اذا كان
يضمن مرور املشروع يف
اجمللس النيابي ،اجاب :ان
جملس النواب سيد نفسه،
املشروع
سنعرض
وحنن
على اجمللس وسندافع عنه
يف كل تفاصيله ،واجمللس
يتخذ قراره ،وحنن سنمتثل
ملا يقرره وال ننتقص من
دوره ،وإذا أراد إضافة امر

صحح األحجام يف احلكومة
تفاهم الكهرباء
ّ

ما يف اي بند وبشكل منطقي
فال مانع لدينا ،فكل ما يهمنا
هو مصلحة املواطن وال نظن
ان اجمللس النيابي سيفرط
مبصلحة املواطن .وطاملا اننا
وضعنا كل الضوابط الالزمة
فال اعتقد انه ستكون هناك
مشكلة كبرية لدى النواب.
وعن املشاريع املقبلة اليت
اكد
احلكومة،
ستبحثها
ميقاتي ان هناك الكثري من
االمور جيري حبثها من ضمنها
الضمان الصحي واالجتماعي
وضمان الشيخوخة ،وقال:
لكن ما يهمنا حقيقة هو
ضمان استمرار االستقرار
يف لبنان يف ظل التوتر
احلاصل يف املنطقة ،واحلمد
هلل ان لبنان هو البلد االكثر
أمنا واستقرارا حتى اآلن،
ولدينا كل يوم ربيع عربي
الدستورية
اللعبة
نتيجة
والدميوقراطية القائمة ،واليت
نأمل يف ان تبقى ضمن
ضوابط الدستور واملؤسسات
حتى يبقى االستقرار ،وهذا
ما نسعى اليه ونعمل ألجله.
باسيل :احلكومة انتصرت
لنفسها
أما وزير الطاقة جربان
باسيل ،فقد ابلغ «السفري»
ان ما حصل ليس انتصارا
للتيار الوطين احلر أو ألي
فريق آخر داخل احلكومة ،بل
هو يعرب عن انتصار احلكومة
لنفسها من خالل احرتام
بيانها الوزاري الذي يلحظ
معاجلة أزمة الكهرباء ومن
خالل انسجامها مع الشعار
الذي رفعته «كلنا للعمل».
وعما إذا كان التيار قد قدم
تنازالت جوهرية ،قال باسيل:
حنن أكدنا منذ اللحظة االوىل
اننا نريد ان نأكل الكهرباء
ال ان نقتل الناطور ،وقد
نضجت أمس الوجبة االوىل
اليت يفرتض ان تليها وجبة
أخرى يف جملس النواب،
وأضاف :بالنسبة الينا املهم

هو تنفيذ مضمون املشروع
أما الشكل فليس مهما.

سجال ما قبل االتفاق

وسبق التوافق على اخلطة
سجال حاد داخل جملس
بني
وخصوصا
الوزراء،
الرئيس ميقاتي والوزير
باسيل .وعلم ان ميقاتي
انفعل يف إحدى اللحظات
وضرب يده على الطاولة
خماطبا وزير الطاقة بالقول:
عودمتونا ان جتلسوا على
الطاولة وتضربوا بيدكم عليها
وتقولوا إما السري خبطتنا أو
نستقيل ..أنا أقول لكم إما
ان متشوا خبطة الكهرباء
معدلة وإما أمشي أنا..
وقالت أوساط رئيس احلكومة
لـ»السفري» ان مشروع القانون
املالية
الضوابط
تضمن
واالدارية والفنية والقانونية
اليت كان يتمسك بها ميقاتي
منذ اللحظة االوىل ،ال سيما
جلهة تكليف ادارة املناقصات
بإجراء املناقصات لتنفيذ
املشروع ،مشرية اىل انه مل
يتوقف عند تهديد البعض
باالستقالة او االنسحاب
من احلكومة او شل عملها،
بل قرر املضي يف وضع
الضوابط حتى النهاية حتت
طائلة اعالنه موقفا مما كان
جيري ووصل اىل ما يريد،
الفتة االنتباه اىل ان الصيغة
اليت مت التوصل اليها حفظت
هيبة الدولة ككل.
وأبلغت مصادر وزارية ان
الصيغة املعتمدة مطاطة يف
العديد من جوانبها وحتتمل
تفسريات وتأويالت عند كل
مرحلة من مراحل التنفيذ،
مشرية اىل انها تنطوي
على «غموض ّ
بناء» ،فرضته
متطلبات إجناز التسوية يف
ربع الساعة األخري.
االنتباه
املصادر
ولفتت
اىل ان الطبعة األخرية من
املشروع مت وضعها حتت
ضغط السباق مع الوقت

ووجوب إجياد خمرج يوافق
عليه اجلميع ،ما جعله يتضمن
بعض االلتباسات الضمنية،
معتربة ان النقاش مل يشمل
عمق اإلشكاليات من بينها
ان زيادة الطاقة االنتاجية
كما
700ميغاوات
مبعدل
تلحظ اخلطة ،من دون تعديل
التعرفة ،سريتب زيادة يف
عجز الكهرباء من مليارين
ونصف مليار دوالر اىل اربعة
مليارات ونصف مليار.

مفاوضات النهار

وكانت االتصاالت قد تكثفت
نهار امس الستكمال هندسة
املخرج املالئم ،فاستقبل
ميقاتي الوزيرين جربان باسيل
وحممد فنيش ،ثم انتقل اىل
اجمللس النيابي حيث التقى
الرئيس نبيه بري حبضور
معاونه النائب علي حسن
خليل ،كما زار بري رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
الذي كان يواكب املفاوضات
يف خمتلف مراحلها.
وبعدما اتفق على ان تؤمن
وزارة املالية مبلغ 600
مليون دوالر لتغطية العامني
االولني من املشروع ،تركز
النقاش يف الساعات القليلة
اليت سبقت انعقاد جلسة
جملس الوزراء على كيفية
متويل حاجات عامي 2013
و ،2014وكان رأي اطراف
يف احلكومة ان يصار اىل
االتصال بالصناديق العربية
او البنوك االوروبية املاحنة
لتمويل املبلغ املتبقي ،فيما
كان رأي وزراء تكتل التغيري
واالصالح ان يتم التمويل من
قبل الدولة ألن التمويل من
اخلارج يستغرق وقتا ،على ان
تقدم احلكومة ضمانات بالتزام
تأمني الدفعات املطلوبة خالل
السنتني املقبلتني مبا يسمح
بتنفيذ املشروع يف الوقت
احملدد.
وكان قد جرى االتفاق يف
املفاوضات السابقة على مبدأ
اإلجازة للحكومة ،والتنسيب

لوزير الطاقة ،واإلحالة اىل
بصيغة
النيابي
اجمللس
مشروع قانون ال اقرتاح
قانون نيابي ،وتشكيل جملس
ادارة جديد ملؤسسة كهرباء
لبنان ،وتعديل القانون 462
املتعلق بإنشاء اهليئة الناظمة
للكهرباء.
ويف أعقاب جلسة جملس
الوزراء صرح ميقاتي انه
مت وضع بعض الضوابط،
وجرى تقسيم الصرف الذي
سيحصل ،حيث بقي املبلغ
كما هو للعام  « ،2011ولكن
قلصنا املبلغ الذي سيصرف
يف العام  2012ليصرف خالل
عامي  2013و ،2014وذلك
لتخفيف أي نفقات إضافية،
وأي أعباء على اخلزينة
اللبنانية».
وأضاف :لذلك متت إضافة
بعض النقاط على هذا
املشروع اليت نوقشت داخل
جملس الوزراء وهي:
أو ً
ال :طلب جملس الوزراء بأن
أقوم شخصيًا باتصاالتي لدى
الصناديق والفئات االقليمية
والدولية او سواها من أجل
تأمني التمويل الالزم هلذا
املشروع.
ثانيًا :تشكيل جلنة وزارية
نائب
وعضوية
برئاسيت
رئيس جملس الوزراء ووزراء
املالية والصحة والتنمية
االدارية والعدل والشؤون
االجتماعية والطاقة والعمل
واالقتصاد .وهدف هذه
اللجنة هو النظر بالتعديالت
على القانون  462خالل مدة
أقصاها  3اشهر.
ثالثًا :التزام القانون 462
وتشكيل اهليئة الناظمة خالل
هذه املهلة بناء على اقرتاح
وزير الطاقة.
رابعًا :تعيني جملس إدارة
ملؤسسة كهرباء لبنان خالل
مهلة أقصاها شهران.
املناقصة
إجراء
خامسًا:
املتعلقة بهذا املشروع من
قبل إدارة املناقصات وفقًا
لألصول املرعية.
سادسًا :الطلب اىل وزير
الطاقة اطالع جملس الوزراء
على كل مراحل ومسار
واملناقصات
املشاريع
املتعلقة بهذا القانون.
وإذ شدد على ان لبنان هو
الرابح واملنتصر مما جرى،
أكد انه مل تتم أي مقايضة،
مشريا اىل ان احلكومة
صحتها جيدة وأيضًا التضامن
احلكومي.
على صعيد آخر ،علم ان
جملس الوزراء قرر تشكيل
جلنة وزارية تضم وزراء
اخلارجية والداخلية والسياحة
للبحث يف آلية دخول الرعايا
اإليرانيني اىل لبنان ،على
قاعدة ان تعطى تأشرية
الدخول يف املطار ،شرط ان
تتم املعاملة باملثل.
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مناسبات

مجعية اجملتمع االسرتالي يومل لوداع الشيخني فايز سيف وعبد الغفار الزعيب يف مطعم اليامسني

كتب اكرم املغوّش

اقام رجل االعمال احلاج حممد مهاجر (ابو خالد) وجنله املهندس
الشاب سليم مهاجر رئيس مجعية اجملتمع االسرتالي وليمة
عشاء تكرميا ووداعا للشيخ فايز سيف والشيخ عبد الغفار
الزعيب يف مطعم اليامسني يف اوبرن لصاحبه الشاب امني
ملص.
حضر الوليمة مفيت اسرتاليا السابق الشيخ تاج الدين اهلاللي
والشيخ مالك زيدان ممثل دار االفتاء واملشايخ فخر الدين
الرفاعي وعزام مستو وامحد درويش ورئيس بلدية اوبرن
روني العويك وعضو البلدية احلالي ورئيسها السابق هشام
زريقة ونائب رئيس االحتاد الفيدرالي االسالمي احلاج حافظ
قاسم واحلاج وجيه هوشر واحلاج عمر ياسني ورؤساء واعضاء
مجعيات خريية واجتماعية ومتثلت اهلريالد مبدير العالقات
املغوش.
العامة الزميل اكرم
ّ

معرفا نائب رئيس اجلمعية والناشط الوطين واالجتماعي
حتدث ّ
احلاج علي الرفاعي مقدما صاحب الدعوة رجل االعمال ابو
خالد حممد مهاجر الذي رحب بالضيوف واثنى على الشيخني
الكرميني سيف والزعيب ومتنى هلما عودة محيدة اىل لبنان.
وحتدث الشيخ فايز سيف شاكرا السيد مهاجر وابنه املهندس
سليم ومجعية اجملتمع االسرتالي على التكريم وقال شعرا
ونثرا مباركا هذه الوجوه النرية اليت اسعد بلقائها طيلة شهر
رمضان املبارك آمال بان يبقى التواصل بينها وبني االهل
واالرض.
وتكلم الشيخ تاج الدين اهلاللي فشكر صاحب الدعوة ومتنى
للشيخ فايز سيف كل التوفيق.
وكانت كلمة لرئيس اجلمعية املهندس الشاب سليم مهاجر
الذي متنى ان يعود الشيخ فايز سيف وان يبقى يف هذه

االرض الكرمية .الكلمات كلها كانت كلمات حمبة وتعاون
ومجع مشل وشكر السرتاليا املعطاءة ولوطننا العربي كل
اخلري.
وختاما قرأ الشيخ فخر الدين الرفاعي دعاء طلب فيه من اهلل
تعاىل ان نتوحد مجيعا وتعود ارضنا احملتلة ويعم السالم العامل
كما متنى للضيوف وللشيخ فايز سيف ولصاحب الدعوة احلاج
ابو خالد حممد مهاجر وابنه املهندس سليم مهاجر والعائلة
التوفيق والسعادة والسرتاليا كل احملبة واالخالص.
كما كانت كلمة للشيخ عزام مستو مقتضبة جدا حيث اعتذر
فيها عن الكالم معتربا ان املشايخ الكرام مثلوه يف كلماتهم.
أعاله بعض اللقطات

تصوير أراكس
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كتابات

«مهرجــان البندقيــة الســينمائي» الثامــن والســتون

يا زحلة !
انطوان السبعالني
ْ
نت ُملهميتَ ،أ ْم ُملهمي ِ
هل َأ ِ
نب؟
الع ُ
ِ
واديكَ ،نْن ِ
تس ُب
يا َز ْح َلِ ،إ َّنا ،إىل
ِ
ِ
ِ
نكتبه
الش ْعر
ببيت
إليك،
جئنا
ُ
نن ِ
ِ
ِ
الشعِرْ ،
كت ُب
ببيت
ليت َأ َّنا،
يا
َ
ً
ِ
َّ
أغنية
واديك،
نصري ،على
حتى
َ
ِ
قب
ال تنتهي ،كاملدىْ ،
أو تنتهي ح ُ
بت َز ْح َ
ته ْد ِه ُدني
َحَب ُ
أمي َ
لةُ ،مذ ِّ
واألدب
النديان،
َحَببتها ،وانا
ُ
ُ
األرز ،نازلة
قصيدتي ،من جبال
ِ
فأين َ
ُ
ِ
إليك،
متشي
ب؟
اخل ْمُر،
َ
واهل ُد ُ
ِ
ت بالنهِر ،ما َّ
كعادته
غنى،
َمَر ْر ُ
ْ
لب
كأننا مل
ْ
نكن ،أو أننا َج ُ
ْ
ْ
َ
سببًا
لنا
يرتك
مل
لة،
ح
ز
ُ
ديوان ْ
َ
ْ
سبب
هلم
كعاشقيها ...ومل ُيرتك ْ
ُ
ُ
نزلة
احلب،
ديوان ِك
آيات ُم َّ
ٌ
ُّ
َ
ْ
َ
النخ ُب
ستغفر اهلل! قل:
َأ
آياته ُ
ُ
ُ
عالي الشعِرِ ،مْن َربها
يت َز ْحلة،
َغَّن ُ
ْ
ُ
ُ
العاليان :النبل ،والق ُ
ض ُب
فهزني
َّ
ِ
ُّ
ِ
وم َمْو ِ
لدها،
ي
تفنى،
اجلماالت
كل
َ َ
َ
ِ
ي ِ
ب
إال
سبيناَ ،و جَ ْ
مجالك َي ْ
تذ ُ
َ
َ
الربناس ُمْن ِ
سكبًا
جبل
زحل ،يا
يا
ِ
ِ
تنسكب
الشمس
قلت:
الناس،
شعرًا على
َ
ِ
ُ
ُ
ِ
َّ
عبقرنا
كنت
وكانوا....
ا،
كن
ويوم
َ
َ
موس ،حُ ْ
تس ُب
قد
واليوم
حنن على ْ
ُ
َ
ن َ
َ
ما ُ
بال صاحبيت السمرا تعاتبين
ْ
تب
بعد ،يا
هل ُ
موح لنا َ
نهرَ ،م ْ
س ٌ
الع ُ
ُ
ْ
ُ
تصدق ،أن تبنا ،كما َز َع ُموا؟
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من كتاب زحلة الديوان
اجلزء الرابع 2011

«عار» بريطاني يهجو املدينة احلديثة و»اخللد» الياباني ضد
االحنطاط الغربي

زياد اخلزاعي
كان من املفرتض أن
يتحول
ّ
جديد الربيطاني ستيف ماك
كوين «عار» (أو «عيب») ،الذي
ُعرض يف املسابقة الرمسية ،إىل
فضيحة الـ»موسرتا» هذا العام،
سّربت
كون التسبيقات الدعائية َ
أنه زاخر َ
بك ّم وافر من املواقعات
َ
ص َعق احلاضرين ،هو الك ّم املقابل من
الغم
اجلنسية .بيد أن ما َ
ّ
السينمائي .إنه عمل حمبوك بقسوة ضاغطة،
وصب لعنات على
ّ
اإلقصاء الفردي يف مدينة حداثية ،ونهمة يف حتطيم الذوات
وإهانتهم .وبد ً
احليز
ال من
الضيق الذي َحَبس به أبطال عمله
ّ
ّ
السابق من سياسيي احلزب اجلمهوري اإليرلندي «إضراب عن
الطعام» (ُ ،2008ترجم العنوان خطأ إىل اللغة العربية بـ»جوع»)،
ّ
الذين
شكل عنادهم الشهري اإلتهام العلين للسياسة القسرية
لرئيسة الوزراء آنذاك مارغريت ثاتشر ،يفتح ماك كوين جغرافية
نيويورك أمام بطله املستوحد براندون ،حمي ًال إياه إىل أورفيوس
جديد ،يقارب يف عزلته بطل فيلم اإليطالي برناردو برتولوتشي
ّ
ّ
ومركزًا على دأبه يف
«التانغو األخري يف باريس»،
التخلص من
وحدته جبماع جنسي متواصل.

الشبق

متعج ًال إىل تصفية حسابه مع ماضيه
ولئن كان بطل الفيلم األخري
ّ
الغامضُ ،يصبح اهلاجس نفسه لدى براندون ،الذي حُيكم تغييبه
حمتد
على ماضيه وأسرته بإصرار نادر وعنيد .لن نعرف شيئًا عن
ّ
قدمه ماك كوين
هذا الشاب األنيق ذي الشكل الرياضي ،الذي ّ
ّ
يف املشاهد االفتتاحية أنيسًا للجميع يف املكاتب
املرفهة ،وهدفًا
احلسان .إنه باحث ال ّ
إلغواء
ميل عن ملء شبق يفور يف فحولة
ّ
تقرتب من البهيمية ،ما يدفعه إىل مضاجعات جنسية متواصلة.
تردد إىل ممارسة
فإن فشل يف لقاء ضحية ،يسارع من دون ّ
ْ
محام شقته أم يف مرحاض شركته.
استمنائه ،سواء يف ّ
ّ
براندون ثورة جسدية جبسد ممشوق
مسلح بعضو رجولي ال تغفله
ّ
املوظفات أو عابرات السبيل .يسعى إىل «قتل» وحدته ،من دون

أن يفلح يف ذلك .إذ أن انقالب موقعه من منتصر يف احلانات
يتم ّ
إال بعد الدقائق
واملطاعم إىل مدحور يف وسطه العائلي ،لن ّ
الثالثني األوىل من الفيلم .متامًا كحال بطل برتولوتشي ،عندما
يكتشف براندون أن مقتحم شقته يف غيابه مل يكن ّ
إال شقيقته
الصغرى سيسي (كاري موليغان) ،اليت ّ
حلت يف نيويورك
كمغنية
ّ
يف املقاصف الراقية .أي أن «صدفة» صغرية كان عامل براندون
ينتظرها بفارغ الصرب كي
تتقوض أركانه بأكملها ،وهي الصدفة
ّ
نفسها اليت مجعت بول ،بطل «التانغو األخري يف باريس» ،بالشابة
ّ
املتفتحة جان ،اليت يقودها بعزم مالكم متقاعد إىل احتدام جنسي،
يقرتب من حدود التعذيب والقهر اجلسدي.
تقتحم سيسي ،الفتاة العفوية الدوافع ،الفردوس الكاذب
ّ
يتعلق
لشقيقها .لنكتشف معها أنه مهووس بكل ما
بقوته
ّ
ّ
اجلنسية ،وأنه مدمن على
تصفح مواقع البورنوغرافيا على شبكة
ّ
«إنرتنت» ،وأنه جامع مريض جملالت اخلالعة واسطوانات األفالم
أمر ما ينتقص من شخصيته.
اجلنسية .يف احلساب الدرامي ،هناك ٌ
ِ
فبقدر حرصه على النجاح يف جمامعة النساء،
يكشف عن المباالة
هائلة إزاء مفهوم العيب االجتماعي .وحني
تقرر الشركة اليت
ّ
اخلاص به ،يرفع عقريته
يعمل فيها على مصادرة جهاز الكمبيوتر
ّ
حمتجًا .لكنه ،يف املقابل ،يقف ببالهة أمام رئيسه الذي ّ
يؤنبه على
كمية الفريوسات اليت هامجت جهازه بسبب دخوله على املواقع
حمصن يف مكتبه .يرى براندون أن ّ
اإلباحية ،وهو
حقه الشخصي
ّ
أمثن من األعراف العامة .وأن حريته اليت يسلبها القانون ،هي
قمع لـ»عادات» يراها الطرف اآلخر
مذمة ،فيما هي لديه عالمة
ّ
على كيان صحي ،ال مكان للخيبات يف تارخيها.

فاوست

يصوغ ماك كوين حكاية براندون كأنها رحلة يف كينونة فاوست
يافع ،ال يتوانى عن بيع كرامته إىل شيطان الشبق سعيًا لبلوغ
جمد انتصار فحولته ،وإن كان مع بائعة هوى رخيصة عابرة.
يصوره يف حالة انتظار شخص مناسب ميسك بزمام أموره،
ّ
ويقسره على أن يفهم معنى العار الشخصي .ذلك الكائن
لن يكون سوى الشقيقة سيسي ،اليت ال جتد ضريًا من إباحة
جسدها إىل مدير براندون «ألنه ظريف» ،األمر الذي يثري حفيظته
وغريته ،قبل أن تفاجئه
متلبسًا وهو يستمين ،لينفجر بعنف «ضد
ّ
اقتحام
على
أت
جتر
كونها
وجودها يف عامله»،
سرية عاداته.
ّ
ّ

جيد بول ـ برتولوتشي (مارلون براندو) عزاءه يف حمنة وحدته،
بنص الـ»ديالوغ» االعرتايف الطويل ،الذي يلقيه أمام جثة زوجته
املمددة يف إحدى غرف الفندق الذي ميتلكانه يف باريس ،قبل أن
يلتقي الشابة جان يف شقة فارغة ،ليمارسا «معركة شبقية» غري
متعادلة ،تنتهي الحقًا برصاصة يف صدره .بينما جيد براندون ـ
ّ
املتأخرة،
ماك كوين (أداء قدير للربيطاني مايكل فاسبندر) سلوته
ليطلق
يف االخرتاق املدوي الذي جنحت به الشقيقة خلرابه الذاتيُ ،
رصاصة مقابلة على كل ما ُيربطه بأشكال العار وممارساته .نرى
براندون وهو يف رحلة أروفيوسية يف أماكن دعارة الشاذين،
متخي ًال نفسه وقد احنط إىل درك أسفل ،يغلب عليه لون أمحر
ّ
املدمرة حتت مطر نيويورك
قان ،قبل أن نفيق معه على صرخته
ِّ
(كما هي صرخة براندو الشهرية حتت سكك املرتو) ،إذ أن إعادة
ّ
تتحقق ّ
تأهيل هذا الـ»فاوست» املديين حتتاج إىل لعنة أكرب ال
إال
بالتدمري املستحيل ملرتوبوليس األلفية الثالثة.
خيب ماك كوين فضول َم ْن راهنوا على عاره ،فإن زميله الياباني
إذا ّ
سونو شيون ،املعروف بنصوصه الصادمة ذات اخليال اجلامح،
واالبتكارية الكوميدية املتحاملة على مفاهيم اجلنس وإباحياته،
واجلسد وعريه ،واملوت وأساليب انتحاراته ،والعذاب وأساليب
خيب بدوره مهووسيه
بنصه األخري
ّ
قسواته ،سونو شيون هذا ّ
ّ
«اخللد» (هيميزو) ،الذي
شذ عن خطابه السينمائي التحريضي.
وكما أن ُمشاهد فيلمه «نادي االنتحار» ( )2001لن ينسى فورة
تتفجر على وجوه
الدم اليت
املارة إثر انتحار فتيات املدارس حتت
ّ
ّ
عجالت قطارات طوكيو ،أو َخَبل الشخصيات الفتية يف «تعرية
حب» ( ،)2008اليت
تتورط يف عمليات قتل مجاعية ،أو كمية
ّ
َ
الفحش اجلسدي الذي متارسه نساء «كولد فيش» ( ،)2010قبل
ّ
ومثلهن يف عمله
أن يتشاركن يف تقطيع اجلثث،
املتأنق «ذنب
ّ
الغرام» ( ،)2011اللواتي َيهِربن من ملل حيواتهن الزوجية إىل
دعارة الفنادق ،فإن ُ
املشاهد نفسه لن يغفر خذالن سونو شيون
هلذه املنهجية السينمائية اليت استقطبت ّ
عشاقًا يف كل مكان،
يف جديده الذي ُعرض يف املسابقة الرمسية أيضًا قبل أيام.

اخللد

الوطنية املفاجئة لسونو شيون،
لكن ،ما الذي تغيرّ ؟ اجلواب:
ّ
املميز على يابانه املعاصر ،الذي يرى أن شبابه
اليت أزاحت غضبه
ّ
ّ
ّ
وشط يف تقليد
تغرب
احملتل األمريكي وثقافته الشعبية ،ليختار
ّ
نصًا محاسيا ملعونا ،مستدعيا فيه مأساة التسونامي األخرية اليت
ضربت مشال البالد يف آذار الفائت ،وأشاعت رعبًا مجاعيًا ،إثر
انهيار أكرب مفاعل نووي ،وانتشار إشعاعاته القاتلة .بني ركام
صَّور سونو شيون حكاية بطله اليافع الذي يعاني صدود
اخلرابَ ،
ّ
والدته الفاجرة،
وختلي والده املدمن عنه .نقابله وهو معزول
ِ
يف كوخ قبالة البحر يف قرية ما ،كحيوان اخللد،
مستأنسًا بوجود
ّ
شخصيات هامشية تعيش يف نطاق بدائي حوله ،قبل أن
يتشظى
عامله إىل اثنني :جمرمو العاصمة من الـ»ياكوزا» ،الذين يطالبون
ّ
سِرق من عميل هلم.
والشلة اليت تسعى
البطل اليافع ّ
برد مال ُ
لتأمني عائلة بديلة له ،وأوهلم الطالبة العشيقة تشازاوا ،اليت
تقوده الحقًا إىل االقتناع بكونه
مميزًا وناجحًا« ،فالوردة ال مثيل
ّ
هلا» كما صرخت يف وجهه ،مستعرية نصوص الشاعر الفرنسي
فرنسوا فيلون ،اليت تبدأها بفقرة «أنا أعرف كل شيء ما عدا
نفسي».
ُيرغم املخرج سونو شيون بطله سوميدا (شوتا سوميتاني) على
املدمر بسبب احنطاط والديه،
االختيار بني طريف اللعبة .كيانه
ّ
مصر على إفساده .األول يقوده قسرًا إىل جرمية
وعامل خارجي
ّ
قتل األب ،أي إقصاء بطريركية ناقصة .والثاني إىل مواجهة
العصابة الدموية بتهديد غري متكافئ ،كونها سلطة مجاعية نافذة،
ال تسمح باخرتاق قانونها أو منافسته .يأتي خالص سوميدا يف
ظرف كوميدي ،عماده عجوز من ّ
شلتهُ ،يصفي بدوره لصًا شابًا
نزقًا كان وراء املال املسروق ،فيعيده
كدية لرأس الصيب،
ّ
مستعطفًا الزعيم الدموي بالقول كتورية عن حكمة شعبية« :بقاؤه
حيًا ،يعين ضمان استمرار مستقبل بالدنا» .وهي صرخة تستكمل
ّ
حيض عربها ط ّالبه
دعوات معلم املدرسة يف بداية الفيلم ،اليت
الكساىل «على إبقاء احللم الياباني نابضًا» ،بعد أن فشلت قنابل
مرة
األمة
احلرب العاملية الثانية يف عرقلة نهوض
ّ
ّ
كقوة كربىّ ،
شع عمل سونو شيون بوافر من القفزات الدرامية ،والتقطيع
أخرىّ .
الالهث ،والصراخ العنيدَ ،
وك ّم ال حُيصى من الصفعات ،يف
غياب أي مشهد «غري الئق» على غري عادته .وأنهاه ببطليه وهما
يركضان حنو عمق الصورة ،قبل أن تندمج مع اخلراب األبوكالبيت،
ّ
يتطلب بناء جمتمع
بينتني إىل أن «وعد املوت»
يف دعوة وإشارة ّ
جديد .أو كما أمساه سونو شيون على لسان الصبية تشازاوا
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تتــمات

الراعي :انهاء االحتالل االسرائيلي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

التواصل املتبقي مع الوطنيني اللبنانيني عرب استهداف الرئيس نبيه
بري الذي طاملا حتمل عبء فتح قنوات احلوار بني اخلصوم السياسيني
حرصا على استقرار الوطن ومصاحله الكربى ،ولئن أوهمت أحداث
ً
املنطقة والرهانات اخلاطئة أقزام الفتنة بإمكانية التطاول على كبار
رجاالت الوحدة الوطنية ،فإن غدا لناظره قريب حيث يذهب الزبد جفاء
وميكث يف األرض ما ينفع الناس.
على الصعيد الكهربائي ،استقطبت اخلطة الكهربائية كما أقرها جملس
الوزراء مواقف داخلية عديدة تراوحت بني التأكيد عليها من قبل فريق
األكثرية كإجناز سياسي وتقين وشعيب ،وبني تبخيس فيه من قبل
املعارضة ،وان كان بعضها قد تناول األمر بلغة هادئة مشيدا مبا
وصفها الضوابط اليت سهلت توليد اخلطة.
وفيما أعربت أوساط الرئيس جنيب ميقاتي عن ارتياحها ملا حققته
احلكومة بكل اطرافها ،واعطت فيه شهادة للجميع حول توجهها اىل
االنتاج والعمل وهذا ما سيتجلى خبطوات انتاجية قريبة يف قطاعات
اخرى ،قالت مصادر وزارية ان مشروع القانون املعجل املتعلق باخلطة
الكهربائية سيكون يف عهدة اجمللس النيابي يف وقت قريب ،خاصة
وان التحضريات اللوجستية الحالة املشروع اىل اجمللس قد اكتملت.
وقالت اوساط قريبة من رئيس اجمللس ان هذا املشروع سيحظى
باالولوية وبالرعاية اجمللسية والنيابية الكاملة مبا قد خيرجه قانونا خالل
فرتة وجيزة ال تتجاوز الربع الثالث من هذا الشهر.
ورجحت االوساط املذكورة ان حييل بري املشروع ،إذا ورد اىل
اجمللس اليوم او غدا ،اىل اللجان املشرتكة ،على ان تعقد اوىل
جلساتها وبرئاسة بري الثالثاء املقبل ،ومل تستبعد احتمال عقد اكثر
من جلسة للجان خالل االسبوع املقبل متهيدا إلحالته على اهليئة العامة
إلقراره.
اىل ذلك ،أمل رئيس جبهة النضال الوطين النائب وليد جنبالط ان تقر
اخلطة الكهربائية يف جملس النواب قريبا .وقال :ما حصل يف جملس
الوزراء أمر جيد ،ومما ال شك فيه ان إقرار اخلطة الكهربائية هو إجناز
للجميع ،وان شاء اهلل نكون قد دخلنا يف اطار املعاجلة الفعلية الزمة
الكهرباء املزمنة ،ونأمل ان نكون قد خرجـنا من «حفلة املزايدة».
وحث جنبالط على ان يأخذ العمل احلكومي مداه ،وعلى حتقيق إجنازات
إضافية اذ ان يف مقدور احلكومة ان حتققها« ،وخاصة يف موضوع
التعيينات االدارية ،اليت اعتقد انها ستأتي ،وامتنى اال نقع مع
التعيينات يف ذات املزايدات ،هناك فراغات هائلة يف االدارة ،جيب
ملؤها ،واالهم هو ان نعتمد معيار الكفاءة وليس املعيار السياسي».

عون :سنخوض معركة السدود

يف هذا الوقت ،قال رئيس تكتل االصالح النائب العماد ميشال عون،
خالل مقابلة مع برنامج «كالم الناس» من املؤسسة اللبنانية لالرسال
ان خطة الكهرباء أقرت يف احلكومة «بالشروط االساسية ومل تتغري عند
إقرارها ،والتعديالت ال متس آلية التنفيذ».
واوضح ان «التوزيع املالي توزع على  4سنوات ،وعدا ذلك كان واردا
يف املشروع الذي قدمناه» .وقال انه بعد الكهرباء «سنخوض معركة
موازنة انشاء السدود املائية».
وأشاد عون مبوقف البطريرك املاروني بشارة بطرس الراعي من
املوضوع السوري وقال :انه «موقف جديد ويتأقلم مع األجواء السياسية
الواقعية ومع نظرة اسرتاتيجية معينة للشرق».
وحول احملكمة الدولية قال عون« :بعد  30آذار  ،2007ال أرى أن هناك
حمكمة شرعية» .مشريا اىل انه يؤيد احملكمة «عندما متر عرب الدستور
وأن يتم التصويت عليها يف جملس النواب».
وردا على سؤال اشار عون اىل ان عالقته برئيس اجلمهورية ميشال
سليمان جيدة« ،لكن له مجاعة على االرض خيربون دائما الوضع».
الراعي:
ملاذا ال يضغط اجملتمع الدولي على اسرائيل؟
من جهة ثانية ،صدر باالمس موقف الفت لالنتباه للبطريرك الراعي،
اعرب فيه عن تأييده للمحكمة الدولية اخلاصة بلبنان« ،ولكن شرط اال
تكون مسيسة او مزورة».
وقارب البطريرك الراعي الذي كان يتحدث يف مقابلة مع قناة
«العربية» ،سالح «حزب اهلل» مبوقف الفت ايضا ،اشار فيه اىل ان
السالح مرتبط بشؤون عديدة ،وهذا ما قلناه للسلطة يف فرنسا،
فالكل يقول ملاذا حيمل «حزب اهلل» سالحًا ،وأجبنا أن األسرة الدولية
مل تضغط على إسرائيل للخروج من األراضي اللبنانية ،وطاملا هناك
أراض لبنانية حمتلة فـ»حزب اهلل» سيستمر يف القول َّ
إنه يريد أن حيمل
ٍ
السالح دفاعًا عن أرضه ،فماذا نقول له حينذاك؟ ليس معك حق؟ .
اضاف :أيضًا هناك فلسطينيون على األراضي اللبنانية ميلكون سالحًا
ويريدون حق العودة ،و»حزب اهلل» يريد أن يساعدهم على العودة إىل
أراضيهم  ،وجيب أن يضغط اجملتمع الدولي على إسرائيل إلعادتهم
إىل أراضيهم وعندها نقول لـ»حزب اهلل» سلم سالحك فال حاجة لك به
منذ اآلن.

املعارضة السورية تنتهك...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

كانت املعارضة نفسها تصر أكثر من النظام على اعتبارها صراعا
داخليا ،ال حيتمل اي انتهاك لقواعده السلمية وال أي استدعاء للخارج،
ال سيما يف ضوء التجربة الليبية الدموية.
يف هذا الوقت أعربت موسكو أمس االول ،عن اقتناعها بأن التوصل إىل

«تسوية سياسية» يف سوريا ما زال ممكنا ،وبأن الرئيس بشار األسد
يتمتع بـ»فرصة للتحديث» إذا أصبحت «الطبقة احلاكمة أكثر انفتاحا»،
معتربة أن يف صفوف املعارضة من «ميكن وصفهم باإلرهابيني» ،وهو
ما يبدو انه اقسى إدانة روسية حلركة االحتجاج السورية.
من جهته ،أشار رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان يف مقابلة
مع قناة «اجلزيرة» إىل أن ظالال ختيم على شرعية الرئيس السوري
بشار األسد ونظامه ،مؤكدا أنه ليس على اتصال باألسد وال يعتزم
االتصال به بعد اآلن .وقال أردوغان موجها حديثه لألسد« :تصف
شعبك باإلرهابيني وتقول إنك حتارب إرهابيني مسلحني» ،متسائال:
«كيف تقول إنك تقتل إرهابيني عندما كنت تقصف الالذقية من البحر
وتصيب أهدافا مدنية؟».

املوقف الروسي

وقال الرئيس الروسي دمييرتي ميدفيديف خالل مقابلة مع قناة
«يورونيوز»« :أعتقد أنه اذا قررنا توجيه رسالة قاسية اىل سوريا،
سيتعني علينا ان نقوم باالمر نفسه حيال املعارضة .ان الذين يرددون
شعارات مناهضة للحكومة هم أناس متنوعون .ان البعض منهم ،هم
بوضوح ،متطرفون .حتى ان باإلمكان وصف آخرين بأنهم إرهابيون».
وأكد الرئيس الروسي «صحيح ،نعرتف بأن مشاكل حتصل يف سوريا.
اننا نعي االستخدام غري املتكافئ للقوة ،وندرك العدد الكبري من
الضحايا ،وهذا امر نشجبه» .وأضاف ميدفيديف «اننا على استعداد
لدعم خمتلف التوجهات ،لكن ينبغي اال تكون قائمة على إدانة أحادية
ألعمال احلكومة والرئيس بشار االسد .ان مصلحة روسيا من اجل
مثل هذا احلل تكمن ايضا يف ان سوريا بلد صديق نقيم معه عالقات
اقتصادية وسياسية مجة».
من جهته ،قال مبعوث الكرملني إىل املنطقة ميخائيل مارغيلوف
للصحافيني يف مؤمتر مبدينة ياروسالفل الروسية إن «احتماالت
التوصل اىل تسوية سياسية (يف سوريا) ال تزال ممكنة .حناول
التقريب بني احلكومة واملعارضة .ما زلنا نأمل يف امكانية إقامة
آلية من نوع ما للجمع بينهما ».وأضاف مارغيلوف الذي يرأس أيضا
جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ الروسي «بشار األسد زعيم
علماني ..انه شاب متعلم جيدا وواسع األفق .نعتقد ان لديه فرصة
للتحديث يف بالده اذا أصبحت الطبقة احلاكمة يف سوريا أكثر انفتاحا
وأكثر قبوال لألفكار اجلديدة وأكثر تفاعال يف التعامل مع قطاعات
السوريني األخرى».
وقال مارغيلوف إن روسيا مستعدة إلجراء حمادثات مع األعضاء اآلخرين
يف جملس األمن بشأن مشروع قرار خاص بسوريا لكنه أوضح ان ذلك
لن يكون حول التخلي عن جهودها حلشد التأييد ملسودة القرار اليت
وضعتها موسكو .وتفضل الدول الغربية قرارا دوليا يفرض عقوبات
على سوريا ،فيما قال مارغيلوف «أعددنا مسودتنا اخلاصة للقرار الذي
أرى انه يقدم خارطة طريق حقيقية جيدة لتسوية سياسية من نوع ما.
ال يزال لدينا وقت ملناقشات مع زمالئنا الغربيني حول القرار الذي
سيكون أفضل».
وحني سئل بشأن ما اذا كانت روسيا قد تؤيد مشروع القرار الغربي
قال «نريد احلصول على مزيد من التأييد ملشروع القرار اخلاص بنا».
وأضاف مارغيلوف ان «الغرب رمبا كان ساذجا يف ما يتعلق ببعض
قراراته أثناء الربيع العربي ،لوجود خطر من وصول متشددين اسالميني
للسلطة عاجال أو آجال» .وأضاف انه سيشارك يف حمادثات يف موسكو
االثنني املقبل مع رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون قبل ان
يغادر يف جولة يزور خالهلا لبنان والنيجر ومالي والصومال واملغرب.
وبعد ذلك سيتوجه اىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة حيث ستجرى
حمادثات مع الزعماء اجلدد يف ليبيا.
وجيتمع مارغيلوف مع شخصيات من املعارضة السورية يف موسكو
اليوم وجيري حمادثات مع مستشارة األسد بثينة شعبان االثنني املقبل
قبل ان يبدأ جولة يف الشرق األوسط ومشال افريقيا األسبوع املقبل
تتضمن حمادثات بشأن سوريا.
«احلماية الدولية»
وناشدت «اهليئة العامة للثورة السورية» اجملتمع الدولي إرسال مراقبني
يف جمال حقوق اإلنسان للمساعدة يف وقف العمليات العسكرية ضد
املدنيني يف سوريا .وقالت اهليئة إن زيادة عدد القتلى بني املتظاهرين
يف اآلونة االخرية ومنذ بدء االحتجاجات قبل قرابة ستة أشهر أقنعت
العديد من السوريني باحلاجة اىل طلب مساعدة من اخلارج .وقال
املتحدث باسم اهليئة أمحد اخلطيب إن الدعوة لتدخل خارجي قضية
حساسة قد يستخدمها النظام التهام معارضيه باخليانة .وأضاف أن
املعارضني السوريني يطالبون بإرسال مراقبني دوليني كخطوة أوىل.
وأوضح أنه إذا رفض النظام فإنه سيفتح الباب أمام حتركات أخرى
مثل فرض منطقة حظر طريان أو حظر استخدام الدبابات.
يأتي ذلك فيما دعا ناشطون اىل التظاهر اجلمعة (امس) حتت تسمية
«مجعة احلماية الدولية» .وطالب الناشطون على صفحة «الثورة السورية»
على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» حبماية دولية ونشروا على
صورة الدعوة «اين اجملتمع الدولي مما حيصل؟» .وأضافوا «نطالب
بدخول مراقبني دوليني ،نطالب بدخول وسائل االعالم ،نطالب حبماية
املدنيني».
راجحة واحلوار الوطين
وقال وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة خالل حفل ختريج
دفعة جديدة من طلبة أكادميية األسد للهندسة العسكرية إن «أصحاب
املشاريع املشبوهة واملخططات املعادية ماضون يف سياساتهم
االستعمارية الرامية إىل تفتيت دول املنطقة وشرذمة شعوبها بهدف
نهب ثرواتها والسيطرة على مقدراتها عرب تعميم الفوضى وعدم
االستقرار وباستخدام شعارات براقة تدعو حلرية كاذبة ودميوقراطية
مزعومة مستخدمني يف سبيل ذلك أساليب وأدوات رخيصة تسهل

عليهم تنفيذ مآربهم الدنيئة» ،الفتًا إىل أن «استهداف سوريا يف هذا
اإلطار يأتي كونها ممثلة للنهج القومي العروبي املقاوم الذي يقف يف
وجه أطماعهم ومشاريعهم يف املنطقة».
وأضاف راجحة أن «صمود سوريا ال تكسره مؤامرة وال تضعفه ضغوط
وذلك بسبب متاسك الشعب السوري وتالمحه مع قيادته ووعيه ملا
حياك ضد وطنه وأمته من مؤامرات مشريًا إىل أن احلملة املسعورة
اليت يقودها أعداء األمة تعكس بشكل واضح فشلهم وختبطهم جراء
عجزهم عن حتقيق ما يرمون إليه وخاصة استخدامهم أساليب التضليل
الرخيصة عرب فربكة الوقائع واألحداث الكاذبة اليت تقوم بها فضائيات
التحريض وحتريك جمموعات إرهابية إجرامية وظيفتها ترويع السكان
اآلمنني وختريب املمتلكات العامة واخلاصة وقتل األبرياء من املواطنني
ورجال األمن واجليش».

ميدانيات

ميدانيا ،شهدت مدن وقرى سورية عديدة تظاهرات متواصلة ،فيما
تابعت االجهزة االمنية عملياتها يف محص حيث «اقتحمت قوات االمن
حي باب عمرو يف اطار محلة مداهمات واعتقاالت تنفذها يف عدة احياء
منذ صباح اليوم وأسفرت عن اعتقال اكثر من  150شخصا» ،حبسب
املرصد السوري حلقوق اإلنسان .وأشار املرصد اىل «مساع صوت
اطالق رصاص كثيف يف حي بابا عمرو بالتزامن مع محلة االعتقاالت».
ويأتي ذلك غداة عمليات امنية يف عدة مدن سورية اسفرت عن مقتل
 31شخصا بينهم  29يف محص وشخصان يف سرمني الواقعة يف ريف
ادلب برصاص االمن اثناء محلة امنية كثيفة فيهما كما اقتحمت قوات
امنية وعسكرية بلدة النعيمة قرب درعا اسفرت عن سقوط جرحى،
حبسب مصادر حقوقية.
ونقلت وكالة االنباء الرمسية السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله
«إن قوة أمنية نفذت صباحا عملية نوعية يف قرية ابلني جببل الزاوية
ألقت خالهلا القبض على عدد من أفراد اجملموعات االرهابية املسلحة
اليت روعت املواطنني وسقط عدد آخر من أفراد تلك اجملموعات
االرهابية بني قتيل وجريح» .وأعلن املصدر ان «العملية أدت اىل
استشهاد ثالثة من عناصر القوة األمنية وجرح ثالثة آخرين» ،مشريا
اىل انه «مت العثور على كمية كبرية من األسلحة والذخائر والبزات
العسكرية».

اردوغان :لن نسمح السرائيل...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

حقول الغاز املمتدة اىل مياه لبنان وسوريا وقربص الرتكية.
وطالب أردوغان باسرتجاع طائرات من دون طيار من إسرائيل،
بعدما اتهمها باالفتقار إىل «مبادئ األخالق التجارية» يف املعاهدات
العسكرية.
وقال أردوغان ،خالل مؤمتر صحايف مشرتك يف أنقرة مع رئيس
وزراء اللوكسمبورغ جان كلود يونكر «مل تتم إعادة الطائرات من
دون طيار إلينا يف املوعد احملدد .على حد علمي ،هناك ست
طائرات من دون طيار .مت دفع األموال وننتظر أن تسلمنا إياها
إسرائيل بعد إصالحها».
وأوضح مصدر تركي أن إسرائيل سلمت العام املاضي اجليش
الرتكي عشر طائرات من دون طيار من طراز «هريون» ،إال أن بعضا
منها أعيد ملشاكل تقنية تتعلق بالتصنيع .وتستخدم تركيا هذه
الطائرات ملراقبة حتركات املتمردين األكراد يف تركيا املتحصنني
يف مشالي العراق.
لكن وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك نفى ،يف بيان ،هذه
االتهامات مؤكدا أن «حمركات هذه الطائرات هي يف طور املعاينة
لتحسينها واألعمال فيها مل تنته بعد».
يف هذا الوقت ،ذكرت صحيفة «أكشام» الرتكية أن تركيا ستطبق
يف املستقبل القريب اخلطة رقم «ج» ضد إسرائيل ،وهي األشد
إيالمًا ،يف حال استمرار إسرائيل رفضها تنفيذ الشروط الرتكية،
وهي تقديم االعتذار ودفع تعويضات للعائالت املتضررة ورفع
احلصار عن غزة.
وتوصلت الصحيفة إىل أهم املواد اليت تتضمنها اخلطة «ج» ،وهي
تعليق تركيا عالقاتها الدبلوماسية متاما مع إسرائيل ،حبيث تكون
مثل عالقاتها بأرمينيا ،ثم تعليق العالقات التجارية مع إسرائيل
لدفعها اىل وضع اقتصادي صعب.
يذكر أن أسهم بورصة إسرائيل تضررت بشدة بالغة مبجرد صدور
تصريح أردوغان الذي أشار فيه إىل تعليق العالقات التجارية مع
إسرائيل ومن ثم تصحيحه من قبل رئاسة الوزراء ،حيث كان يقصد
العالقات التجارية يف اجملال العسكري.
وأشارت الصحيفة إىل أن تركيا ختطط الختاذ خطوات ضد إسرائيل
يف احملافل الدولية لتضييق اخلناق عليها وأهمها تقديم الدعم
املطلق ملشروع قرار االعرتاف بدولة فلسطني ،إىل جانب ممارسة
الضغوط على األمم املتحدة ووكالة الطاقة الذرية لفرض عقوبات
على إسرائيل جراء عدم االلتزام بالتعليمات ،وأخريا رفض تركيا
املصادقة على عضوية إسرائيل يف حلف مشال األطلسي.
من جهته ،قال وزير الزراعة الرتكي مهدي ايكري أن القطاع
الزراعي الرتكي «سريد كما يلزم» على إسرائيل .وردا على سؤال
خالل تفقده معرضا زراعيا يف أنقرة ،حول احتمال إجراءات عقابية
ضد إسرائيل يف جمال الزراعات الغذائية ،قال ايكري أن الدولة
الرتكية ال «تقيم اي جتارة مع إسرائيل يف هذا القطاع ...لكن
املزارعني واملصدرين وموردي البذور سيظلون متيقظني حيال
سلوك إسرائيل وسريدون كما يلزم».
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رياضة

اجلولة الثانية لتصفيات «مونديال ُ »2014تفرز عناوين عربية جديدة:

وعمان
لبـنان ينتفـض ...األردن األفضـل ...خيبة السعودية واإلمارات ُ
أفرزت مباريات اجلولة الثانية للدور اآلسيوي الثالث املؤهل اىل
نهائيات «مونديال الربازيل  ،»2014عناوين جدية للمنتخبات العربية
قلبت املوازين رأسًا على عقب.
بداية مع لبنان ،الذي حقق انتفاضة الفتة بفوزه على االمارات (3ـ،)1
ضاربًا عرض احلائط بكل التوقعات اليت سبقت املباراة (عن قرب وعن
بعد) ،واليت مل تعطه أي أمل بالفوز ،بل دارت كلها حول التكهن بعدد
األهداف اليت ستدخل مرماه ،قياسًا على ما حصل أمام كوريا اجلنوبية.
األردن
أثبت األردن ،بقيادة مدربه املبدع العراقي عدنان محد ،أنه األفضل حتى
اآلن بني كل العرب ،وهو الوحيد الذي حقق فوزين متتاليني ،قاطعًا
شوطًا كبريًا حنو الدور احلاسم ،بعد أن ختطى حاجزين كبريين ،العراق
عمان.
(2ـ صفر) ،يف أربيل ،والصني (2ـ ،)1يف ً
ووعد محد اجلماهري األردنية باملزيد من النتائج الطيبة للمضي قدما:
«كرة القدم ال تعرف الكبري .ومنتخبنا أصبح من كبار منتخبات القارة
الذي حيسب له ألف حساب.
قدمنا باألمس أداء جيدا أمام الصني وفزنا باملباراة .وسنواصل املسرية
بهمة اجلميع وبدعم من االحتاد الذي يرأسه األمري علي بن احلسني
للوصول إىل حلم املونديال».
وتابع « :املرحلة املقبلة ستشهد إعدادا مكثفا وامامنا معسكر سنقيمه
يف تايالند قبل لقاء سنغافورة».
الكويت والبحرين
فرضت الكويت نفسها األفضل خليجيًا بالتساوي مع البحرين ،ووحدهما
مجعتا  4نقاط ،من فوز الكويت على االمارات (3ـ ،)2يف العني،
وحتقيقها تعاد ًال بطعم الفوز (1ـ ،)1مع كوريا اجلنوبية يف الكويت .أما
البحرين فتعادلت سلبًا مع البحرين وفازت (2ـ صفر) ،على أندونيسيا
(2ـ صفر) ،يف جاكارتا.
وتسعى الكويت اىل استعادة أجمادها على صعيد الـ»مونديال» عندما
كانت أول دولة خليجية تتأهل اىل نهائيات الـ»مونديال» يف أسبانيا
 ،1982وغابت بعدها عن التأهل .بينما تأمل البحرين باملنافسة املباشرة
على احدى بطاقات التأهل ،وليس املنافسة عرب امللحق كما حصل معها
يف تصفيات الـ»مونديالني» األخريين ،ومل توفق.
العراق
عوض العراق بقيادة مدربه الربازيلي زيكو ،اخلسارة املوجعة أمام األردن
ّ
(صفرـ ،)2يف أربيل يف اجلولة األوىل ،اىل فوز جيد خارج أرضه يف
الثانية على سنغافورة (2ـ صفر) ،وهو ما أبعد شبح االقالة عن زيكو،
الذي تعرض النتقادات الزعة عقب اخلسارة أمام األردن.
وأعاد هذا الفوز العراق اىل سكة املنافسة بقوة ،واذا ما جنح يف
ختطي سور الصني فان تأهله اىل الدور احلاسم سيكون متوفرًا بنسبة
كبرية.
االمارات
كانت االمارات األكثر تضررًا من بني كل املنتخبات العربية ،فوحدها مل
حترز أي نقطة ،خبسارتها يف مباراتني ،أمام الكويت (صفرـ ،)2على
أرضها وأمام لبنان (1ـ ،)3يف بريوت ،ما دعا االحتاد االماراتي اىل اقالة
مدرب املنتخب السلوفيين سرتيشكو كاتانيتش ،وستجتمع اللجنة الفنية
يف االحتاد االماراتي اليوم لتسمية بديل عنه.
وتنتظر االمارات مهمة صعبة يف اجلولة الثالثة عندما حتل ضيفة على
كوريا اجلنوبية يف  11تشرين االول املقبل يف سيول ،وخسارتها ستعين
منطقيا انتهاء طموحها يف بلوغ الدور احلاسم.
وعكست الصحف االماراتية الصادرة االربعاء ،حالة االحباط اليت اصابت
الشارع الرياضي ،فامجعت على ان كاتانيتش يتحمل مسؤولية اخلسارة
التارخيية امام لبنان ،واليت تعد االوىل يف تاريخ لقاءات املنتخبني.
وعنونت صحيفة «االحتاد» على صدر صفحتها االوىل «كارثية بثالثية
وكاتانيتش يف خرب كان» ،واكدت ان «احالم االبيض بالتأهل اىل الدور
احلاسم تضاءلت بتكبده اخلسارة الثانية على التوالي».
وحتت عنوان «الكابوس يكتمل بالثالثة» ،كتبت «اخلليج» ان «املنتخب
فشل يف رد اعتباره بعد اخلسارة امام الكويت ليسقط جمددا امام لبنان
الذي ثأر بافضل طريقة من سقوطه الودي يف العني بستة اهداف قبل
شهر».
اما «البيان» فكشفت حتت عنوان «خسارة مؤملة يف لبنان» ان مهدي علي
وعيد باروت هما ابرز املرشحني خلالفة كاتانيتش.
السعودية
دعت اخلسارة الكبرية وغري املتوقعة للسعودية أمام أسرتاليا (1ـ،)3
رئيس االحتاد السعودي األمري نواف بن فيصل اىل االعرتاف عرب صفحته
على موقع التواصل االجتماعي تويرت «ان املنتخب مل يظهر باملستوى
املقبول بغض النظر عن حتقيق الفوز من عدمه مؤكدًا أن ما يلزم اآلن
هو إعطاء الفرصة لألجهزة اإلدارية والفنية».
وأضاف« :أعتذر للجمهور السعودي الرائع ليس بسبب عدم الفوز فقط،
بل لعدم الظهور مبستوى مقبول .صحيح أنين غري راض اطالقا عن
النتيجة ،ولكن يف نفس الوقت البد من اختاذ اخلطوات الالزمة بهدوء
واتزان ،الفرصة مازالت ساحنة أمامهم وندعو هلم بالتوفيق».
وكالم األمري نواف هذا ،يدل على مدى تضرر مسعة الكرة السعودية بني
أقرانها اخلليجيني أو ًال ،وهي اليت مل جتمع سوى نقطة واحد من مباراتني
بتعادهلا السليب مع عمان.
ّ
وشنت الصحف السعودية الصادرة االربعاء ،هجوما عنيفا على املنتخب،
وابرزها ما جاء يف صحيفة «الرياض» اليت عنونت «خيبة أمل مبكرة

مدرب لبنان بوكري جنم اجلولة الثانية

مدرب األردن العراقي محد :العالمة الكاملة
وختبيصات تدريبية غريبة ...ثالثية أسرتالية تسقط «األخضر» وسط
مجاهريه» ،وعنونت صحيفة «اليوم»« :األخضر بأخطاء كارثية ...خسر
بثالثية اسرتالية».
من جهته ،رفض مدرب املنتخب السعودي اهلولندي فرانك رايكارد
رفع الراية البيضاء باكرا على رغم اخلسارة وقال بان االمل ال يزال
متاحا وسأمتسك به وسأعمل على حتقيقه« :املنتخب األسرتالي حقق
فوزا سهال ،إذ سيطر العبوه على املباراة ،وكانت سهلة بالنسبة هلم،
فيما حنن مل نضغط على العبيه ومنحناه فرصة التحرك يف امللعب بكل
راحة».
وأضاف ريكارد «يف الشوط الثاني حاولنا استغالل الفرص ،لكن أخطاءنا
أهدتهم  3أهداف قتلت جهدنا يف امللعب ،وال أملك إال االعتذار للجماهري
الغفرية اليت حضرت إىل امللعب وساندت الالعبني بقوة» ،مدافعًا عن
خياراته اليت شهدت تغيريات عن املباراة أمام عمان« :اخرتت أفضل
تشكيلة خلوض املباراة ولكن املنتحب مل يؤد كما ينبغي».
قطر
تأتي قطر بعد الكويت والبحرين خليجيًا ،جبمعها نقطتني من تعادلني مع
البحرين (صفرـ صفر) ،يف املنامة ،ومع ايران (1ـ ،)1يف الدوحة.
وأعرب مدرب قطر الربازيلي سيباستياو الزاروني عن ارتياحه للتعادل
مع ايران ،وقال« :الكل يعرف فارق املستوى بني املنتخبني القطري
وااليراني ،كما ان هدفنا يف الوقت احلالي هو جتميع النقاط من اجل
املنافسة على احدى بطاقيت التأهل» ،مؤكدا «ارتياحه الداء الالعبني
ووعد مبستويات افضل يف املباريات املقبلة».
ُعمان
مل تنجح ُعمان بطلة اخلليج األخرية سوى جبمع نقطة واحدة من تعادهلا
السليب مع السعودية يف اجلولة األوىل ،وكانت خسارتها يف الثانية أمام
تايالند هي األكرب من بني املنتخبات اخلليجية.
ويبدو أن مشوار عمان يف التصفيات قد حسم منذ اآلن ،ألنها لن
تستطيع ختطي أسرتاليا يف مباراتيها املقبلتني.

تصفيات الـ«كونكاكاف» لـ«مونديال الربازيل»

حقق منتخبا كندا وبنما فوزين مهمني خارج أرضيهما يف اجلولة الثانية من
الدور الثاني لتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكارييب «كونكاكاف»
املؤهلة إىل «مونديال الربازيل  »2014بكرة القدم.
وباتت كندا متلك ست نقاط كاملة من مباراتني ضمن اجملموعة الرابعة بعد
فوزها على مضيفتها بورتوريكو بثالثة أهداف إليان هوم ( ،)41وساميون
جاكسون ( ،)84وتوساينت ريكتس (.)89
وتتصدر كندا بفارق نقطتني أمام سانت كيتس ونيفيس الفائزة على مضيفتها
سانت لوتشيا (4ـ.)2
أما بنما فحققت فوزها األول على حساب مضيفتها نيكاراغوا بهدف بالس برييز
( ،)50ضمن اجملموعة الثالثة.
وضمن اجملموعة الثانية فازت ترينيداد وتوباغو على مضيفتها باربادوس
بهدفني لكيون دانيال وداريل روبرتس ،وتساوت نقاطا مع غويانا الفائزة على
برمودا (2ـ ،)1بفضل هدفني يف الشوط الثاني من فورلون ميلز.
وتتصدر غواتيماال اجملموعة اخلامسة بفوزين من مباراتني بعد أن حققت فوزها
الثاني على حساب مضيفتها بيليز (2ـ )1لكن مهرجان األهداف جاء من أنتيغوا
اليت اكتسحت مضيفتها اجلزر العذراء (8ـ ،)1بينها «هاتريك» لبيرت بايرز.
كما حققت إلسلفادور فوزها الثاني وجاء على مضيفتها جزر كاميان (4ـ.)1
ويتأهل أصحاب املراكز األوىل يف اجملموعات الست ملواجهة املنتخبات الستة
الكبرية يف املنطقة يف الدور الثالث.
وهنا نتائج اجلولة الثانية والرتتيب:
[ اجملموعة األوىل:
ـ جزر كاميان * إلسلفادور (1ـ.)4
ـ مجهورية الدومينيكان * سورينام (1ـ.)1
[ الرتتيب1 :ـ إلسلفادور 6 ،نقاط من مباراتني2 .ـ سورينام3 .4 ،ـ مجهورية
الدومينيكان4 .1 ،ـ جزر كاميان ،بدون نقاط.
[ اجملموعة الثانية:
ـ غويانا * برمودا (2ـ.)1
ـ باربادوس * ترينيداد وتوباغو (صفر ـ.)2
[ الرتتيب1 :ـ غويانا 6 ،نقاط2 .ـ ترينيداد وتوباغو3 .6 ،ـ باربادوس ،بدون
نقاط4 .ـ برمودا ،بدون نقاط.
[ اجملموعة الثالثة:
ـ نيكاراغوا * بنما (1ـ.)2
[ الرتتيب1 :ـ نيكاراغوا 3 ،نقاط من مباراتني2 .ـ بنما 3 ،من 3 .1ـ دومينيكا،
بدون نقاط من .1
[ اجملموعة الرابعة:
ـ بورتوريكو * كندا (صفر ـ.)3
ـ سانت لوتشيا * سانت كيتس ونيفيس (2ـ.)4
[ الرتتيب1 :ـ كندا 6 ،نقاط2 .ـ سانت كيتس ونيفيس3 .4 ،ـ بورتوريكو.1 ،
4ـ سانت لوتشيا ،بدون نقاط.
[ اجملموعة اخلامسة:
ـ بيليز * غواتيماال (1ـ.)2
[ الرتتيب1 :ـ غواتيماال 6 ،نقاط من مباراتني2 .ـ بيليز 3 ،من 3 .2ـ غرينادا،
بدون نقاط من 4 .1ـ سانت فينسنت ،بدون نقاط من .1
[ اجملموعة السادسة:
ـ كوراكاو * هاييت (2ـ.)4
ـ اجلزر العذراء * أنتيغوا (1ـ.)8
[ الرتتيب1 :ـ هاييت 6 ،نقاط2 .ـ أنتيغوا3 .6 ،ـ كوراكاو ،بدون نقاط4 .ـ اجلزر
العذراء ،بدون نقاط.

فوز ثالث توالياً لبورتو

تابع بورتو الذي ُتوج بثالثية الدوري والكأس و»يوروبا ليغ» املوسم املاضي
انتصاراته بعدما حقق فوزا كبريا على مضيفه يونياو لرييا (5ـ ،)2يف ختام
األسبوع الثالث من الدوري الربتغالي بكرة القدم.
وسجل لبورتو كريستيان رودريغيز ( 28و ،)63وكليرب ( ،)36وسيلفسرت فاريال
( ،)90وليونياو لرييا امليدا ( ،)51ودييغو جوشو (.)78
وتصدر بورتو الرتتيب بـ 9نقاط بفارق نقطتني امام منافسه التقليدي بنفيكا،
الذي فاز بدوره على مضيفه ناسيونال ماديرا بهدفني نظيفني ألوسكار
كاردوزو ( ،)22وجوليو سيزار (.)90
ويف باقي املباريات ،فاز جيل فيسنيت على اكادمييكا كومربا بهدفني لكونيا
( ،)69وكالوديو ( ،)90وخسر ريو ايف امام اولياننشي بهدف إليدر ( 35خطأ
يف مرمى فريقه) ،وفيتوريا غيماريش امام بريا مار بثالثة اهداف الوارتور ()24
وكريستيانو ( ،)55ونيلدو ( ،)90وسبورتينغ لشبونة امام ماريتيمو بهدفني
ملارات إمساعيلوف ( ،)38وجيفرين ( ،)76مقابل ثالثة اهداف ملرياندا (،)48
وسامي ( ،)52وبابا دياوارا ( ،)90وفيتوريا سيتوبال امام سبورتينغ براغا
بهدف هليلدر باريوسا ( .)81وتعادل فريينزي مع باكوش فرييرا سلبا.
[ ترتيب الصدارة1 :ـ بورتو 9 ،نقاط2 .ـ بنفيكا3 .7 ،ـ براغا4 .7 ،ـ أكادمييكا،
5 .6ـ بريامار.5 ،

اإلكوادور تكتسح كوستاريكا ودياً

حققت اإلكوادور فوزًا كاسحًا على كوستاريكا (4ـ صفر) ،يف مباراة دولية
ودية بكرة القدم اقيمت يف كيتو استعدادًا لتصفيات كأس العامل  2014يف
الربازيل.
وسجل األهداف سواريز ( ،)21وايويف ( ،)27وكاستيو ( ،)59وبينيتيز (.)75
ـ يف سان بيدرو سوال ،خسرت هندوراس امام الباراغواي (صفر ـ ،)3وديا.
وسجل األهداف نيستور كاماشو ( ،)31واوسكار كاردوزو ( 87و.)90
ـ يف كاراكاس ،فازت فنزويال على غينيا (2ـ.)1
وسجل لفنزويال جانكارلو مالدونادو ( 25و 39من ركليت جزاء) ،ولغينيا سيدو
كارامبا كامارا ( 78من ركلة جزاء).
ـ يف كالي ،فازت كولومبيا على مجايكا بهدفني لغوتيرييز ( ،)55ومارتينيز
(.)90
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MYSAT
Switch to MySat Today & Save
Ȣǋȿ ƇžʈȩǍŸ

Limited Offer

Set Top Box
+
Smart Card Bond
+
n
6-month Subscriptio
(Basic Package)
Valued at $520.00

Y
L
N
O
9
9
3
$
R
O
F
NOW

ǠƲȿ ƴƄŽȚʈȥƾƷűʈ
+
ǍƸƱƪƄȿ ŽȚʈǀŻƾƭŮʈǀŽ
ƾƱż
+
ʈǍƷŵȖʈǀƄȿ ŴʈȜǋƓʈȱȚǍ
ȿ
ƄŵȚʈ
ʐǀƸȿ ƉƸǣǍȿ ŽȚʈǀŻƾƃŽȚʑ
ʈ$520ʈʈǀƵƸƲŮ

ʈǓƲźʈ$399ʈȴȃȚʈ

tXXXNZTBUUW
ƾƶůƾƶƸŮƾƀǋŲȶ .Z4BU
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من االثنني حتى األحد

Brocolli

Baktat Pepper Paste Hot/Mild 720gr

Nescafe Blend 43 375gr + bonus

$1.39
kg

Chicken Breast Fillet
(skin on)

$3.49
ea

20 صفحة

Chicken Maryland

$14.99
ea

Ulker finger biscuits 1kg

$6.99
kg

Beef Topside Roast

$2.99
ea

Iranian Pistachio

$2.99
kg

Lamb BBQ Chops

$7.99
kg

ROXBURGH PARK

CN SOMERTON Rd
8 DAVID MUNKO Drv
ROXBURGHPARK
SHOPPING CENTRE

$9.99
kg

$15.99
kg

MEADOW HEIGHTS

55 PAKINGA BLVD
MEADOW HEIGHTS
SHOPPING CENTRE

03 9357 9913

DALLAS

159 BLAIR St
DALLAS
DALLAS’ SHOPPING CENTRE

marketing@pacificgate.com.au

صفحة 21

Saturday 10 September 2011

السبت  10أيلول 2011

Advertisements

Page 21

Melbourne

THE TYRE EXPERTS
NEW RETAIL SHOP & SERVICE CENTRE
WHEELS & TYRE CENTRE

Keilor Park Drive Service Centre
Sydney Road Fawkner Service Centre

THE TYRE
EXPERTS

دواليب ذات نوعية ممتازة
للشاحنات والسيارات
املتوسطة والصغرية
والسيارات الرباعية الدفع
4WD
THE TYRE EXPERTS

تغنيكم عن التفتيش والدوران
شعارنا الصدق واالمانة يف

نقدم لكم افضل الخدمات مع كامل التسهيالت

طاقم مختص برتكيب كالتش
ميزان اوتوماتيكي حديث
أجنطة مميزة  -فرامل  -غيار زيت واعمال ميكانيكية اخرى
كما نقدم خدمة TUNE UP

فرعان يتعامالن بالصدق وحسن الخدمات واالسعار املهاودة
*25 Keilor Park Drive
Keilor Park VIC
Ph: (03) 9336 7744
Fax: (03) 9336 7044

*1257 Sydney Road
Fawkner VIC
Ph: (03)9359 9877
Fax:(03)9359 9377
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تتمات

شربل مارون بو رزق ينجو بأعجوبة
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
 10،30من ليل االربعاء.
فقد لقي الرجل مصرعه بعد عدم امتثاله الوامر الشرطة مما حدا به
لزيادة سرعته والقيادة يف االجتاه املعاكس من الطريق واالصطدام
بسيارة الشاب شربل مارون بو رزق (25عاما) ابن شقيق الزميل
انطونيوس بورزق.
ففيما كانت الشرطة تقوم بتوجيه حركة السري على طريق هيوم
هايواي يف  Cabramattaليل االربعاء املاضي ،مسع عناصرها سيارة
هولدن كومودور «تهدر» جتاههم حواىل الساعة  10:30ليال.
فقد حاول اثنان من عناصر الشرطة ،كانا يقومان بواجبهما فيما
كانت سلطة السري والطرق تعمل على جتديد وحتديث إشارات املرور
على تقاطع طريقي هيوم هايواي وكابراماتا ،ايقاف السائق ،من
خالل التلويح له باهلراوات املضيئة ،غري انه ُز ِعم انه مل ميتثل
للشرطة وتابع القيادة.
وقالت الشرطة ان السائق زاد سرعته على تقاطع طريقي هيوم
هايواي وكابراماتا ،منطلقا يف االجتاه املعاكس على هيوم هايواي،
يف حني كان احد الركاب جيلس اىل جانبه.
ويعتقد ان عنصري الشرطة استقال سيارة الدورية
ُ

(highway

 )patrol carملطاردة السائق املخالف.
ومن ثم شاهدت الشرطة السيارة اليت تالحقها تصطدم وجها لوجه
(البوز عالبوز) بسيارة هوندا بريليود سيدان

(Honda Prelude

 )sedanيقودها الشاب شربل مارون بو رزق.
وقد فارق سائق الكومودور احلياة على الفور يف مكان احلادث،
بينما مت نقل الراكب الذي كان اىل جانبه وسائق اهلوندا (شربل بو
رزق) إىل مستشفى ليفربول ،وكالهما يف حالة حرجة.
وقد شكلت شرطة منطقة جنوب غرب سيدني فورا جلنة حتقيق يف
احلادث.
واستغرقت عملية اخراج سائق اهلوندا (شربل بو رزق) من سيارته

*سيارة الهوندا بعد الحادث* عن الدايلي تلغراف
جراء االصطدام حواىل ساعتني ليتم نقله بعد ذلك اىل مستشفى
ليفربول حيث عانى من جروح وتورمات يف وجهه ومن كسور يف
يده ورجله اليمنى ومن تشعرات يف بعض ضلوعه.
وقد جرى اغالق طريق هيوم هايواي امام السائقني لبضع ساعات
حيث مت حتويل حركة املرور اىل شوارع فرعية بديلة.
وقد خضع شربل بو رزق ،امس االول ،اخلميس لعملية جراحية يف

ّ
وقعت عقد اجلزء الثاني من «»ARABS GOT TALENT

جنوى كرم :أستثمر جناحي يف الربنامج عرب احلفالت
بدت الفنانة جنوى كرم سعيدة بنجاح آخر
ألبوماتها «ما يف نوم» ،والدليل على ذلك كثرة
املهرجانات واحلفالت اليت أحيتها أو شاركت
فيها طوال األسابيع املنصرمة ،إىل حد ترمجت
فيه عنوان األلبوم ميدانيا ،من دون أن يغيب
عن ذهنها مشهد  140ألف شخص حضروا
حفلها يف املغرب .وتعترب كرم أن هذا الرقم
هو من نتاج النجاح الكبري لربنامج «ARABS GOT
 ،»TALENTالذي شاركت فيه كأحد أعضاء
جلنة التحكيم ،والذي كان حمور مجيع األسئلة
يف املؤمتر الصحايف الذي عقدته يف املغرب:
«أبلغين اجلمهور بأنهم عرفوا وجهي اآلخر ،مبا فيه
من عفوية وصدق ،عرب اإلدالء برأيي باملشرتكني
يف الربنامج بطريقة مدروسة ومنضبطة ،ومبا ال
يسيء ألحد».
وتشري كرم إىل أنها لعبت فعليا يف الربنامج
دور الوسط بني زميليها علي جابر وعمرو أديب،
ومل تكن دبلوماسية ،بل خففت من حدة اآلراء
الصادمة ،ما جعلها قريبة من الناس ألنها قالت
ما تود قوله بعبارات ناعمة .وبعد األصداء اإلجيابية ملشاركتها
يف اجلزء األول من برنامج املواهب العربية ،مل تتأخر يف التوقيع
على املشاركة يف اجلزء الثاني ،الذي يباشر بتنفيذه يف كانون
األول املقبل ،وبالفريق نفسه« :لقد اعتاد اجلمهور علينا حنن
الثالثة وعلى أسلوبنا يف الكالم ،وعلى اتفاقنا أو اختالفناّ .
شكلنا
فريقا أحبه الناس ،وال أعتقد أن أحدا من املتبارين خرج غاضبا أو
حاقدا ..لقد أخذ كل واحد حقه» .تقول.
تفرغها
ومل تهتم كرم لضياع العديد من فرص احلفالت بسبب
ّ
للربنامج طوال أشهر ،وتقول« :أعتذر عن أي حفلة ولو وعدت
فيها مبليون دوالر» .وعندما سألناها عما إذا كان البدل املادي
يف برنامج املواهب مرتفعا إىل درجة يشكل هلا تعويضا يف هذا
اجملال ،ترد مؤكدة أن «أم بي سي» معروفة بتقديرها الكبري
للفنان .وحقي املعنوي حمفوظ قبل املادي ،وكالهما على قدر ما
أستأهل ،وأنا راضية جدا «.
ومل تنف أنها تتذكر يف كل هاو يقف أمام اللجنة صورتها عندما
شاركت يف بداية مشوارها يف برنامج املسابقات الفنية «ليالي
لبنان» .واعتربت أن علينا أخذ اهلواة بود وعدم اإلساءة إليهم.

جنوى كرم بني علي جابر وعمرو أديب يف الربنامج
وعن سبب جناح هواة يف احلياة املهنية بعدما كانوا فشلوا يف
برامج اهلواة تعلق بقوهلا« :هلذا أقول علينا مداراة اجلميع..
فاحلظوظ ال أحد يعرف بها إال رب القضاء والقدر».
وعما إذا كان جناح جتربتها يف التحكيم شجع زميليها راغب عالمة
وأحالم على االخنراط يف جتربة رديفة مع «أم بي سي» أيضا ،من
خالل برنامج «آراب آيدول» ،تقول« :لكل فنان خصوصيته يف
التفكري ،ورمبا أحبا جتربيت أو كان لديهما مالحظات سيتفاديانها
بالطبع الحقا».
وال جتد كرم مانعا من ختريج املزيد من املواهب الفنية ،خصوصا
مع تعدد املواهب يف الربنامج وتعدد أمناط الفنون فيه وعدم
حصرها بالغناء .ولدى سؤالنا عما إذا كانت تلم فعال بالفنون
التشكيلية على سبيل املثال لتعطي رأيها يف لوحة ما ،جتيب:
حبسي اخلاص مكامن اإلبداع
«كلمة فنان تعين التذوق ،وأنا أعرف
ّ
أو اإلخفاق يف أي لوحة ،وهذا يسري على باقي الفنون».
وعن كواليس الربنامج ،أكدت أنها «راقية وحمرتمة وتسودها
مشاعر الزمالة واألخوة ،ولكل منا خصوصيته اليت ال يقرتب منها
اآلخر .وهي بعبارة مهنية :كواليس نظيفة».

مستشفى ليفربول استمرت اكثر من ثالث ساعات حيث متللت
بالنجاح.
كما سيخضع شربل بو رزق لعملية ثانية بعد غد االثنني ملعاجلة
حواىل عشرة كسور يف رجله اليمنى.
وتطلب الشرطة من كل من لديه معلومات االتصال بوحدة مكافحة
اجلرمية على الرقم.1800 333 000 :

وديع الصايف« :ما عاد يف
مشاريع..عم جهّز حالي للتسعني»

الضحكة النابعة من القلب ال تفارق حمياه ،يستمع قلي ًال جدًا إىل جديد
حتمل
حتمل ما ّ
السوق الغنائي ألنه ال يريد أوجاعًا يف األذن والقلب ،بعدما ّ
خالل سنوات احلرب املنصرمة .واليوم يريد أخذ إجازة من كل ما يزعج،
حتى من األغنية النشاز اليت تذكره بعبثة احلرب وغوغائها .ويتساءل يف
حديث لـه« :ملاذا ال يتوقف عدميو املواهب عن إيذائنا ويقومون بامتهان
عمل آخر».
اهلمة ثقلت قلي ًال ،لكنه يؤكد أن
بأن
يقر
الصايف
وديع
الكبري
الفنان
ّ
ّ
ّ
يفكر بقلبه يشعر
القلب ال زال يف عز الشباب .ويشري إىل أنه حني
برغبة لفعل ما كان يفعله يف عز قدراته البدنية والصوتية .مل يغب عن
الساحة الفنية يف السنوات األخرية ،حيث أعطى فرصة لعدد من الفنانني
لتشــكيل «ديـــو» غنائي معه .أمثال جنوى كرم ،ورويدا عطـــية ،وعاصي
احل ّالني ،ويقول يف هذا الصدد« :ال أستطيع رفض طلب صاحب صوت
يرد
أحبه» .وحول ما إذا كان ال يزال مستعدًا لتكرار التجربة مع آخرينّ ،
جهز حالي للتسعني».
بدفء« :عم ّ
حيتفل الصايف يف األول من تشرين الثاني املقبل بعيد ميالده التسعني،
ويشكر الرب أنه أعطاه نعمة احلياة الطويلة مع عائلة رائعة ،وشهرة واسعة
استندت إىل صوت ما زال حاضرًا وقادرًا على إمتاع السامعني .وعندما
سألناه عما إذا كان سيحتفل باملناسبة بشكل خمتلف ،نظر إلينا متأم ًال
ّ
يتطلع إىل السماء« :ميكن السالم إلمسو يستدعينا
للحظات ،ثم قال وهو
قبل هاملوعد  ،»..وأضاف مبتسمًا« :حننا جاهزين على كل حال».
وأكد لنا أنه عاش مع الفن  80عامًا ،وهذا عمر مديد جدًا يعتز به ،على
األقل ألنه استطاع إمتاع الناس طوال هذه املدة من خالل موهبة الصوت،
مشددًا على أنه يشعر بأن املشاريع اجلديدة ما عادت تالئمه ،فيكفيه
احرتام العامل له وملسريته .علمًا أن أوالده مينعونه اليوم من السفر لتجنب
ّ
يفضل الراحة حفاظًا على توازنه الصحي.
عنائه ،وهو أيضًا بات
وردًا على سؤال يشري اىل أنه تابع القليل من مسلسل «الشحرورة» يف
رمضان األخري ،الذي يتناول سرية زميلته الفنانة صباح .وذلك ألنه
يتعب من الرتكيز لفرتة طويلة .وعما إذا كان يوافق على نـــقل سريته
ّ
يفـــضل أن تستفيد األجيال احلالية
يف عمل درامي مماثل ،يلفت إىل أنه
من جتــربته الفنية أكثر مما ميكن أن تقدمه سريته الشخصية دراميًا،
ّ
املؤلفات اليت ظهرت عنه مكتفيًا بعبارة« :يعطيهن
رافضًا إعطاء رأيه يف
العافية».
وكان وديع الصايف قد لّبى مؤخرًا دعوة الفنان وجدي شيا وبلدية بدغان،
حيث مت تكـــرميه يف حفل حتت أشجار الصنوبر على مــــدى ما يقارب
توجها الرذاذ اخلفيف ،وحضرها الشاعر جــورج جرداق وعدد
الثالث ساعات ّ
من الوجهاء وأهل املنـطقة.
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كتابات

سامي مظلوم ...مناضال ولد
ومناضال يعيش

وجه

أمّـــي

اعداد:
أكرم املغوّش

احلسناء مليس موسى
الويل لألناني من نفسه

الشاعر السيد أمحد احلسيين
ِ
ابكيك حمتارا
امي على وهلة

ما ُ
بال قليب بيوم احلزن منهارا

اوجاعي عبقت
تلك الليالي على
َ

قليب النارا
واججت حقا يف
ّ
َ

عت
باألمس كانت مزاياك اليت جمُ ْ

ِ
وكنت الهل احلب إيثارا
طهرا

خدي يؤرقين
ما بال دمعي على ّ

حتى تواىل وصار الدمع مدرارا

ِ
امي
غرد الطري يف
يوميك يا ّ
كم ّ

حتى تنّبه قبيل الصبح إصحارا

ٌ
طليق على االغصان أطربين
طري
ٌ

ما عاد من بعد هذا ايقظ الضارا

ٌ
ِ
يومك عثرت
ويل على امة يف

كيف ّ
تدق بنعش االم مسمارا

ً
غنوة يف تالحينها مسعت
يا

درارا
طفال ينادي وثدي االم ّ

ِ
بعطفك كي ترضى جوارحنا
جودي

الكل يهدم وبيت االم معمارا

رمحاك ربي على أمي تواسيها

واجعل على قربها ُف ّال وازهارا

ِ
ورع
انت اليت
صمت الدهر يف ٍ

ِ
جنيت بثوب الطهر دينارا
وما

مشس أضاءت على دنيا حمبتنا
ٌ

االم احرارا
حتى غدونا بفضل ّ
ّ
مثن
سخية
الكف كم تعطي بال ٍ
ّ
تدفق خري االم انهارا
حتى

يا منية النفس كم جادت بيادرنا

حمل من اخلريات قنطارا
بيوم ٍ

ورع
أنت اليت قضيت العمر يف ٍ

فطرت على ِع ٍ
ِ
لت ودردارا
حتى

من ديوان الغدير

األسبوع

*الزميل أكرم املغوّش يتوسط سامي وبديع مظلوم (أرشيف)*

بقلم أكرم املغوّش
يف بلدة القعقور املتكئة على قمة من قمم جبال
لبنان الشاهقة يف املنت الشمالي ولد االستاذ
االكادميي سامي مظلوم مناضال يف بيت كريم
وعائلة معطاءة أجنبت املطران مسري مظلوم وقادة
عسكريني ورجاال آمنوا حبياة العز والكرامة.
حدثنا االستاذ سامي يوم زار مع رفيقه يف
ّ
النضال االعالمي خمايل االشقر عطوفة القائد
العام للثورة السورية الكربى البطل سلطان
«القريا» قبل رحيله اىل
باشا االطرش يف عرينه
ّ
املأل األعلى حيث يؤكد االستاذ سامي على تلك
«حج» ألبي الثورات العربية
الزيارة التارخيية بأنها ٌّ
وقائدها املثالي الذي حارب بالسيف املستعمرين
وانتصر عليهم باالميان ،وهو يقول «ان كأس
العز باحلنظل أشهى من ماء احلياة مع الذل».
سامي مظلوم املناضل واالديب واالعالمي ورجل
االعمال واالب املثالي مع زوجته املثالية ال
يساوم وال يتنازل عن احلق القومي النه آمن بقول
الزعيم سعاده «ان احلياة كلها وقفة عز فقط»
فرأى بالقائد العظيم سلطان باشا االطرش بانه
ابو الثوار والثورات املنتصرة على العثمانيني
والفرنسيني والصهاينة وسيبقى القائد االعلى
جملد االنسان العربي النه قاتل وناضل مع رفاق
دربه دون ّ
تبجح وحقق االنتصارات ورفع
منة او ّ
اول راية عربية حرة يف مساء دمشق وبريوت
وانتصر الوطن ورفاقه حيدون ويشدون:
ّ
وطنا ما نبيعا بالذهب
«تربة
ودم االعادي جنبلو برتابها»

من يضع نصب عينيه النجاح سيصل
بالتأكيد باجلد واالجتهاد واملثابرة على
الدرس بسهر الليالي الن مثن النجاح
باهظا .والشابة احلسناء مليس موسى
كرمية رجل االعمال والدبلوماسي يف
وزارة اهلجرة االسرتالية ورئيس
اجمللس العربي  -اسرتاليا السابق واحد
مؤسسي اجمللس التحاري االسرتالي
العربي وسكرتريه حاليا االستاذ حسن
موسى والسيدة سحر موسى املتخصصة
يف حقل اخلدمات االجتماعية وشقيقة
املهندس املعماري غسان وجاد
وسريين الذين يتابعون دراستهم.
وقد حققت طموحها مبتابعة دراستها
اجلامعية يف جامعة غرب سيدني.
تعود مليس جبذورها اىل بلدة مشغرة
يف البقاع اليت اعطت مقاومني ابطاال
وشهداء بررة واكادمييني ورجال اعمال
واعالم.
تقول مليس :من الفخر واالعتزاز
وبكل تواضع انين ولدت يف بيت
اهلي الذين حيبون الناس على اختالف
مشاربهم وتياراتهم وهذه نعمة من اهلل
تعاىل الن اهلل حمبة وامتنى ان حيقق
ابناء وبنات اجلالية العربية اهدافهم

وما يصبون اليه يف حتصيل العلوم
والتفاعل مع هذه البالد االسرتالية
الكرمية على اكمل وجه وان يبتعدوا
عن املفاهيم الفاسدة ويطيب لي ان
اردد:
« كل شيء ميكن ان تطلبه من الغري
اال االحرتام لك ،فيجب ان تفرضه
فرضا باملعاملة احلسنة واالخالق العالية
والويل لألناني من نفسه النه عالة على
اجملتمع والناس»
احلسناء مليس موسى صبية مجيلة
بتفكريها وتربيتها البيتية وحضورها
بني بنات جيلها بتفوق الن الرتبية
والعلم هما عنوان بيتها الناجح وهذا
ما تصبو اليه كل شابة وشاب من اجل
حتقيق املستقبل املنشود يف كل زمان
ومكان.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

قنصل لبنان العام سليمان الراسي يكرم دولة الرئيس الدكتور امني احلافظ

ويأتي املقال املوثق لالستاذ سامي مظلوم عن
سلطان باشا االطرش ردا على املقال الذي
كتبناه عن عطوفته يف جملة «العنفوان» الذي
حرفه رئيس حتريرها ايلي السرغاني وادخل
ّ
عليه اشياء ال متت بصلة لنضاالت القائد الكبري
سلطان باشا االطرش.
ويأتي النجم الكبري بديع مظلوم شقيق االستاذ
ساني لريدد كلمات الشاعر القومي االمني صباح
العبد اهلل حتية للثورة والثوار:
مشيو الثوار عا جبهتنا القوميه
عا خطوط النار يتحدو الصهيونيه

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على أحد الرقمني:
0403482345 - 87648186

*املرحوم الرئيس امني الحافظ يتوسط النائب داريل ملحم والقنصل الراسي وسمري برغشون والزميل أكرم املغوّش (أرشيف)*
قبل رحيل دولة رئيس وزراء لبنان االسبق
الدكتور امني احلافظ كان قد زار اسرتاليا
مرتني االوىل مع الرئيس الشهيد رينيه
معوض والثانية خالل ترؤسه جلنة اخلارجية
يف جملس النواب اللبناني حيث مثل لبنان يف
مؤمتر الربملانيني يف اسرتاليا واقام له سعادة
قنصل لبنان العام االستاذ سليمان الراسي

حفال تكرمييا حضره وجوه وفاعليات روحية
وسياسية واجتماعية من اسرتاليني وعرب حيث
قال رمحه اهلل جيب على ابناء اجلالية ان حيملوا
معهم مشاعل الفكر والتواصل االخالقي وان
ال حيملوا ارث النزاعات احمللية علهم يوحدون
لبنان يف بالد االغرتاب الن وحدة الشعب هي
اساس جناح االوطان.
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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أول وأكرب معمل من نوعه يف اسرتاليا
طحينة الصيداوي

N.S.M

عنوان اجلودة والثقة

تصنع يف معامل الصيداوي على أحدث املاكينات
أجود أنواع الطحينة يف العامل
توزع يف مجيع احملالت العربية
تصل اىل املستهلك قبل ع ّدة أشهر من املستورد
511 Wendell St, Brunswick VICTORIA
Tel: 03 9380 8789
www.NSM.com.au

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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صوت الوجدان
عيب وألف عيب..
ويباع ...حزينة
عيب وعار على قضاء
ّ
مسيس قضاء ُيشرتى ُ
بريوت .بريوت أم الشرائع من شواطئها انطلقت شرائع
محورابي اىل الناس كل الناس.
اين حنن اليوم يا بريوت؟ انه زمن العهر والعربدة والرذيلة..
فاسقون فاسدون اولئك الكتبة والفريسيون يعودون من
جديد ..نعم لقد صحت الرؤية ان التاريخ يعيد نفسه!
لكن بريوت بناسها ...لبنان بشعبه ووفاء املخلصني فيه،
سينتصر لتاريخ اخلري واالصالة ولشرائع العدالة وناموس
احلياة.
اما صفحات الفساد والرذيلة وخطايا املوت اليت تفرزها
افاعي الصهاينة يف الداخل واخلارج فهي هي ساقطة زائلة
الن فرسان احلياة ومالئكة جنتنا وارضنا هم يف جبهة خالصنا
وخالص هذا العامل املعذب ..عيب نعم عيب .العميل هو
خائن واخلائن يف دستورنا مصريه املوت ..أليس كذلك يا
سادة يا كرام؟
فايز كرم ليس هميال وال خائنا ..انتم العمالء واخلونة..
فايز كرم هو عميد يف جيش يستمد عنفوانه من رمز البطولة
اللبنانية الشاخمة من قاهر بين عثمان البطل اخلالد يوسف
بك كرم!
هو حفيده ...أليس كذلك؟؟ يكفي ان نقول لكم كفى يا
زنادقة العصر!!! ِحّلوا عن شعبنا بقى.

ابن زغرتا يف اسرتاليا

همســـة

رحال ،قائد ميداني يف ما ُتسمى «ثورة الشعب السوري»
زهري ّ
ويف يوم مجعة املوت يعمم على حمطات وفضائيات العهر
والنفاق ابواق بين صهيون يف مدينة محاة انه «علينا بعد
ّ
حنول أديرة وكنائس النصارى
الكفار اىل مساجد
النصر ان ّ
للصالة وعبادة رب العاملني».
له نقول باسم الشعب السوري مسلمني ومسيحيني ودروز
وباسم رب العاملني وباسم املسيح وحممد يا ابن
الرحالة
ّ
عليك الرحيل الننا حنن شعب أوعى وأدرك وأقوى مما حياك
ضد سورية وشعبها بكل اطيافه ...سورية بقيادتها احلكيمة
وشعبها الواعي تعرف ،واملعرفة قوة ،انكم اىل مزبلة التاريخ
رحال
ذاهبون انت وكل الرحالة ،من ّ
رحال سورية وصوال اىل ّ
لبنان ..انتم سرتحلون من نعيم بالد الشام قريبا ...ومفاتيح
اجلنة يف جيوبكم هي اوهام وخطايا ستودي بكم اىل نار
ير.
اجلحيم ...ومن يعش َ
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الساعة  25يف ملبورن
تأمالت الراعي املجنون
حتية اكبار للنائب املناضل وجيه البعريين «ابو
الوليد» ..أنت يا أبا الوليد رمز الوحدة يف وطن
يعاني من الالوضوح والالثقة ...يف وطن يتخبط يف
فوضى املفاهيم ...يف وطن سينهض حتما الن
طائر الفينيق ال ولن ميوت ...والن تلك االسطورة
النهضوية يف الوالدة واخللود .واحلياة اجلديدة تتجدد
مع كل ربيع ومع فجر كل صباح يف وطن يأبى ان
يكون القرب مكانا له حتت الشمس.
يا أهلنا يف عكار ،حنن معكم يف خندق الدفاع عن
الوطن  ..نعم الوطن حييا بأهله االوفياء الشرفاء
من رجال ونساء ...كلنا نبين الوطن ونصون وحدته
باحملبة واالخاء ..انها احلياة بوقفة عزها ووعي بنيها
وبناتها ...لبنان حييا باحملبة ويفنى باحلقد والكراهية..
لتحي احملبة فنحيا أمجعني.
***
صوت الوجدان وجع املخلصني لقضيتهم ،قلقهم،
توقهم وتطلعاتهم ..تلك هي شعاعات صوتنا يف
لقائنا عرب الكلمة مع شريف ومناضل يف هذه احلالية
نذر نفسه بقسم هو شرف وحقيقة ومعتقد.
هذا الثالوث االقدس ،هو أقانيم حترك احلركة ومن
حجار
يدور يف فلكها .انها اطاللة العزيز لطف اهلل ّ
رجل املهمات الكبرية ...املؤمن بربه وقضية ناسه
من أزلية وجوده واىل أبدية االنسان -اجملتمع...
االنسان  -اجملتمع هو القيمة االنسانية اليت ال
متوت...
حجار،
بوركت يف عرينك ...يف عائلتك..
َ
لطف اهلل ّ
يف جمتمعك ..يف هذه االوسرتالية العظيمة..
بوركت
َ
وبوركت فيك حبة احلنطة اليت تكتنه معاني احلياة
ْ
اجلديدة .ولك مع الساعة  25حتية احلياة.
***
االعالمي الكبري جورج قرداحي!

عندما سأله االعالمي رواد ضاهر عن سبب توقفه عن
تقديم برناحمه املعروف يف احدى احملطات التلفزيونية
العربية املعروفة ايضا بعفافها وغريتها على املصاحل
العربية الكربى ويف طليعتها قضية فلسطني املغتصبة
اليت يتلطى خلف وهج وجوهر قداستها الكثريون من
الغيارى عليها ..اجاب الكبري الكبري جورج قرداحي
بالتالي« :يا أخي احلياة وقفة عز فقط ..هذا ما
تعلمته يف مدرستها ويف صفوف قيمها النهضوية
السامية».
جورج قرداحي من خندق الصراع ويف حضرة الكلمة
املفعمة بالعز والكرامة االنسانية نرفع لك وللكبري
جدو ولكل الذين واللواتي
غسان بن
جسدوا
ّ
ّ
وجيسدون تلك الفضائل النبيلة يف مسرية كفاحهم
من اجل احلقيقة ..نرفع لكم حتية احلياة بكل خريها
وحقها ومجاهلا ..سالحكم الكلمة الواعية اليت تبين،
وثروتكم تلك الكرامة عنوان نضال كل الشرفاء يف
هذا العامل.
***
انطوان احلربية
أنطوان احلريبة ابن ملناضل كبري هو املرحوم رامز
توفيق احلربية ..انطوان ثائر يناضل يف احلياة على
جبهتني ..جبهة العيش بكرامة االنسان الراقي وجبهة
الكفاح من اجل احلياة يف خندق العز والكرامة..
أنطوان مؤمن بعنوان يقول:
«أنتم تعطون القليل حني تعطون من مالكم اما حني
ٍ
فعندئذ تعطون حقًا».
تعطون من نفوسكم
انطوان ..ايها املؤمن بتعاليم احلقيقة يف معجن
خلودها اجلرباني ..لك من الساعة الـ  25حتية حب
وتقدير ..يف خطى الوالد الكبري انت ..كبري بنفسك..
صادق مبواقفك ..ان قلت فعلت..متواضع ..طفل مع
الصغار وعمالق مع الكبار ..نعم ذاك هو رجل املواقف
يف كل املناسبات..
أنطوان رامز احلربية ابن زغرتا التاريخ والعنفوان
والبطولة املؤمنة.

دعوة اىل اللبنانيني الراغبني باالقرتاع
عمال بقانون االنتخاب  2008/25السيما املادة  106منه تكرر
قنصلية لبنان العامة يف ملبورن دعوتها اىل ابناء اجلالية اللبنانية
يف والية فيكتوريا الراغبني يف باالقرتاع يف االنتخابات النيابية
املقرر اجراؤها عام  2013اىل تسجيل امسائهم لديها مصحوبني
مبستنداتهم اللبنانية الرمسية اليت تبني كافة املعلومات املطلوبة
املتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ،وذلك على عنوانها التالي:
Level 2, 47 Wellington St. Kilda

لكافة حاجاتكم من بيع وشراء املنازل اتصلوا
بالسيد رغد مشو صاحب الخربة الطويلة
نساعدكم يف تخطي العراقيل التي تواجهكم بأمانة واخالص
نتكلم العربية
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ملبورن

صوت احلقيقة
سياسة الحرب

ان احلرب ليست ضرورية يف عرف النظريات الفلسفية ،خصوصا
لفالسفة االمم اليت نالت حظها من الدنيا والسياسيني .ولكن
حاجات االمم وعوامل السيطرة السياسية االقتصادية جتعل هذه
الفلسفة شأنا من شؤون الدراسات العقلية ،ال أساسا الجتاهاتها
السياسية بناء على مطالبها وامكانيات منوها وحاجاتها املسلحة.
والعامل ال يزال بعيدا جدا عن زمن حل مشاكل مجيع االمم
بانشاء تشريع انرتنسيوني عادل يعرتف لكل شعب حبق احلياة
واختاذ التدابري حلماية هذا احلق .فال مندوحة لالمم اليت تريد ان
حتيا وان تتقدم عن االخذ مببدأ اساسي هو مبدأ حق الدفاع عن
احلياة ومواردها.
كل سلم مبين على احلرب ال يثبت اال باحلرب .وكل امة تريد
اال ميوت حقها جيب ان تستعد للحرب« .ان النهضة القومية
تعرتف بانه ليس افضل من تنازل بعض االمم عن حقها يف
احلياة لتوطيد سالم دائم وبان سورية ترفض وال تريد ان
تكون من هذا البعض» هذه هي النظرية اجلديدة اليت يعرب عنها
أنطون سعاده ،وهي نظرية تضع سورية يف مصاف االمم احلية
املدركة مبادئ احلياة والعاملة بها.
ان مبدأ حياة االمم هو ان تنظر كل امة يف مصاحل حياتها
بالنسبة ملصاحل حياة االمم االخرى وملطالبها العليا .وكل امة
ال تنظر يف وحدة مصاحلها وتسمح هلذه املصاحل بالتفكك
واالنقسام بعضها على بعض يف حتزبات طبقية ال تعاونية ،أمة
يأكل بعضها بعضا بينما االمم االخرى تنتظر ضعفها لتلتهمها
مجلة.
وما دام العامل عامل تنازع مصاحل االمم فسياسة احلرب ركن
اساسي من اركان السياسة القومية كسياسة السلم.
بهذه النظرية ندرك جيدا ان احلرب ليست مسألة همجية او
مدنية بل مسألة مصاحل امم هلا حاجات وضروريات ترتقي
وتزيد بتقدم التمدن وازدياد العمران.
حنن اآلن يف هذا الظرف الذي حيتاج اىل سياسة احلرب واألمم
اليت نالت باحلروب والسياسات االستعمارية حظا كبريا من
موارد الدنيا تريد اآلن التأهب للدفاع عن حظها ضد االمم اليت
تتأهب ألخذ ما ترى انها حتتاج اليه من هذه املوارد.

Melbourne

السالم عليك يا مفيت الديار الدولة اليت ال حترتم جيشها
غري جديرة باحلياة
بقلم تموز األسمر

سالم الرب معك ايها املؤمن الكبري.
يا حمَ َ ل الوداعة والرمحة .أنت شيخ ومطران لكل املؤمنني
باهلل الواحد خالق السماء واالرض ...أمل تقل يوما انك
مسيحي قبل ان تكون مسلما؟ أمل تقل ان سورية هي
للسوريني من مسيحيني ومسلمني ودروز ؟؟ أمل تقل ان
سورية هي نافذة كل الناس اىل السماء؟ أمل تقل انها
االرض اليت أنبتت عباقرة وعظماء منهم من هبط علينا من
السماء ومنهم من صعد من ارضنا اىل السماء؟
عظيم انت ...والعظيم يكون بتواضعه وجمبته وانفتاحه
على كل الناس ...أمل تقل اآلية املقدسة «من ّ
اتضع
ارتفع».
حنن معك ندين بتعالبم رسخت فينا ان الدين لتشريف
احلياة وجتديدها ..الدين كاملبادئ اليت تقول ...هي
للناس وليست الناس هلا ..يسوع املسيح قال «السبت
هو لالنسان وليس االنسان للسبت» وحممد قال «جئت
ألمتم مكارم االخالق» ..املهمة واحدة ...الطريق واحد ..
والغاية هي االنسان...
يا ايها املفيت الكبري ...يا شيخ القيم والفضائل ..يا
قبسا مساويا ينري ظلمات قاسية من «اجلهل والتعتري» يف
ربوع ارض مباركة كانت مهدا لكل الرساالت السماوية
واالجتماعية.
يا ايها العالمة شيخ املعرفة واالخالق الدكتور امحد
حسون ..متشي ومنشي معك يف دروب اجللجلة! لكنها
جلجلة اخلالص باجتاه قيامة احلقيقة يف انتصارها احلتمي
على قوى الشر والظالمية ..متشي ومنشي معك جلجلة
يسوع املسيح يف الناصرة وبيت حلم لتبين كنيسة
احملبة والسماح جلماعة املؤمنني يف مدينة الصالة قدس
االقداس ..هناك تقف ونقف معك نعانق القيامة ،ومنسح
حزن االغتصاب عن االقصى املعذب ..نتطلع مشاال
فتشدنا تعاليم رسول اهلل اىل دمشق..عاصمة الرتاث
واالصالة نلتقي بولس الرسول يف ربوع احملبة ورهبة
القداسة،
نوحد كلمتنا ووقفة عزنا يف صراع وجودي
ّ
يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس
من اجل البقاء ..من اجل االنسان يف كرامته وتقدمه
وارتقائه..
املرحومة نور حراق عبد اهلل
هكذا يكون االسالم ..يف العودة اىل ينابيع املعرفة
املنتقلة اىل رمحته تعاىل يف بلدة بتعبورة  -قضاء الكورة وذلك والرسولية ،اليت كانت على تلك االرض مذ كان الكلمة
متام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم االحد الواقع فيه 9 - 18
جتسدت فينا قيم خري وحق ومجال هي اهلل فينا ويف
اليت
ّ
  2011يف كنيسة القديس نقوالوس االنطاكية االرثوذكسيةانسانية تتوق له ُ
حلبه ،لربكته ولنوره ..لنمشي يف حركة
على العنوان التالي:
اصالحنا ونهوضنا بهدي تعاليم احلياة فننتصر ونرتقي...
Simpson Street East Melbourne VIC 176
نربح االرض ونؤكد بقاءنا عليها ..النها ارضنا ..وبعدها
الداعون يف اسرتاليا :اوالد الفقيدة عبد اهلل عبد اهلل (ناصيف) نربح السماء النها لكل االوفياء بنفوسهم الكبرية املفعمة
وعائلته ،صباح عبد اهلل وعائلته ،ابنتها سيدة زوجة حامت حراق بالرمحة والتحنان ..بالعز والعنفوان..
وعائلتها ،عائلة املرحوم نظام عبد اهلل وعائالتهم.شقيقها ولكل الشر من االرهابيني الذين يبثون احلقد والكراهية
وديع حراق وعائلته.
والتفرقة بني ابناء الوطن الواحد ينفذون خمططات
عائلة
وعائلته،
(ناصيف)
اهلل
عبد
حنا
ابنها
يف الوطن لبنان:
ّ
ّ
الصهيونية العاملية يكفرون الناس ..يقتلونها ويشقفون
وحراق
اهلل
عبد
عائليت
وعموم
وعائالتهم
اهلل
عبد
املرحوم بسام
أجزاءها البشرية ،تلك العصابات االرهابية الدخيلة على
ومن ينتسب اليهما وعموم عائالت بلدتي بتعبورة وحامات يف
حياة ناسنا يف ربوع بالد الشام مصريها الزوال والفناء..
الوطن واملهجر.
ومصري قيادييها مزابل التاريخ ونار اجلحيم ..اما امثالك
تقبل التعازي بعد اجلناز يف الكنيسة.
الدعوة عامة من رجال دين ودنيا ..رجال فكر وعلم وثقافة ..رجال
الشمس والبطوالت الواعية املؤمنة ،فهم املنتصرون بعون
اجلامعة الثقافية دعت املغرتبني اىل التصويت ملغارة جعيتا ومللكة مجال لبنان رب العاملني ..وثقتهم بنفوسهم الكبرية اليت تتفجر قوة
ستغري حتما جمرى التاريخ منتصرة لقيم السماء وتعاليمها
أعلنت اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل برئاسة رئيسها العاملي عيد ولقدسية األرض وشهدائها من االزلية اخلالدة واىل ابد
الشدراوي انها ابرقت إىل مجيع مسؤوليها وأعضائها وأصدقائها يف االنسان.

قداس وجناز االربعني

كل قارات العامل مذكرة ومشجعة إياهم بالتصويت ملغارة جعيتا على
املوقع االلكرتوني www.new7wonders.comوذلك بعدما وصلت إىل
املرحلة النهائية للتنافس مع  28مرشحا.
كما دعا الشدراوي مجيع املسؤولني يف اجلامعة واملنتشرين يف كافة
احناء العامل اىل التصويت مللكة مجال لبنان للعام  2011يارا اخلوري
خمايل واليت ستشارك يف حفل إنتخاب ملكة مجال الكون  2011الذي
سيقام يف ساو باولو  -الربازيل يف  12أيلول  ،2011وذلك بعدما فتح
باب التصويت للمرشحات وللمرة االوىل يف تاريخ مسابقة ملكة مجال
الكون ،عرب املوقع االلكرتوني مللكة مجال الكون www.missuniverse.
 orgحبيث تنضم الراحبة يف هذا التصويت تلقائيا إىل الدور قبل
النهائي»
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نشرت الصحف العاملية
عامة والعربية خاصة
هذا االسبوع يف صدر
صفحاتها االوىل خربا
الرئيس
ان
مفاده
الفرنسي االسبق جاك
شرياك سيمثل امام
الفرنسي
القضاء
للمحاكمة بتهمة الفساد
والرشاوى اثناء توليه
الرئاسة الفرنسية.
وفب سياق هذا الكالم
حنن ال نطالب مبحاكمة
مجهورياتنا
رؤساء
وحكوماتنا السابقني او

بقلم كميل مسعود

كم واغالق (تسكري)
احلاليني ،ان كل ما نطالب به ونتمناه هو ّ
افواه نواب القبابيط ..واحد يتهجم على اجليش والثاني يطبل
له والثالث يصفق ..انها مسألة خطرية مل تشهدها دولة يف
العامل من قبل ال من قبل املعارضة وال من املواالة يف ابتداع
اخبار كاذبة وملفقة حبق اجليش وقائده.
هذا اجليش الذي ذاق االمرين منذ العام  1975وصوال اىل
احداث نهر البارد حيث سقط له  175شهيدا من ضباط وافراد
على يد متآمرين من امثال هؤالء النواب الذين يتهجمون اليوم
على اجليش وقائده العماد جان قهوجي.
هل جيوز ان يبقى هذا النائب وامثاله دون حماكمة؟
واحلق يقال انه اذا بقي االمر على ما هو عليه من ترقيع فسوف
نصل اىل يوم اسود من الزفت.
كنا نأمل منذ اللحظة االوىل ان يلتئم اجمللس النيابي يف جلسة
خاصة ورفع احلصانة عن هذا النائب وامثاله وسوقهم اىل
احملاكمة كي يكونوا عربة لسواهم من املتطاولني على اجليش.
لكن يظهر ان هذا اللبنان قد كتب له منذ االستقالل ان تطبق
«حكلي تا ّ
ّ
حكلك» وقد تبني لنا هذا من خالل كلمة
فيه سياسة
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري يف مهرجان الصدر يف بعلبك.
فبعد ان تكلم عن املناسبة وما تعنيه تطرق اىل اجليش مكتفيا
بوصفه باخلط االمحر وهي معزوفة اعتدنا مساعها حتى ملت
منها آذاننا.
اننا بالفعل مل نعد نؤمن باالقوال بل نريد افعاال ..فاذا كان
اجليش خطا امحر بالفعل اال جيدر رفع احلصانة عن النائب الذي
تهجم عليه وحماكمته كائنا من كان ليكون عربة ملن اعترب ودرسا
لغريه جيعله يعد لأللف قبل ان يسيء اىل اجليش بكلمة.
وهنا نتساءل :هل انه مل يفعل ذلك لئال يكسر خاطر هذا
النائب؟
واذا كسر خاطر هذا النائب لئال حترد مجاعته؟
ويف هذا السياق فليسمح لنا دولة الرئيس بري مع كامل
تقديرنا واحرتامنا له وملركزه يف السلطة الثانية ان نقول ان
كالمه عن املؤسسة العسكرية ليس بكاف وان عبارة «اجليش
خط امحر» ليست على قدر آمال اللبنانيني املتعلقني مبؤسستهم
العسكرية.
كنا نأمل من دولتكم دعوة اجمللس النيابي لالنعقاد ورفع
احلصانة عن امثال هؤالء واحالتهم للقضاء كي ال يبقى جيشنا
مكسر عصا لكل متطاول عليه.
اجليش يف كل بالد العامل هو من املقدسات وكل يد متتد
عليه جيب ان ُتبرت وكل لسان يتطاول عليه بالشر ينبغي ان
ُيقطع وكل قلم يتناوله باالذية جبب ان يكسر وان يزج صاحبه
بالسجن ..فهل يعقل ان نتهجم على من محى الوطن ودافع عن
وجوده وفداه بالغالي والنفيس؟ هل يعقل ان نتهجم على من
ذادوا بأرواحهم عن البالد والعباد؟
اننا نضع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مبنزلة
هذا النائب املتطاول على اجليش واال كان االجدر بهم حماكمته
والزج به خلف قضبان السجن.
الدولة اليت ال حترتم جيشها ال حترتم نفسها وهي ليست جديرة
باحلياة.

العالناتكم يف ملبورن االتصال بالسيد كميل مسعود على
الرقم التالي:
0405272581
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متفرقـات
ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

ÊäÏj‹ﬂشكل يف مقهى
عيد االب وليلة غري
ومطعم جان شاهني
Âˆbiç€a@ﬁbj‘néa@¿@Ú‡ˆaÜ@Ú◊ãy@ÚíÎã€a@Êaãœc

„…‡n1a@Û‹«@ÒâÄœb
@@ê◊aäa@äÏóæa@aÎá‡n«a@·ÿmbjéb‰ﬂ@…ÓªÎ@·ÿéaã«aÎ@·ÿm˝–y@ÚÓ�Ãn€@ê◊aäa@ãÌÏómÎ@Üaá«a
PH: 0419247261 - 96823269

Übu@ﬁçÌãÀÎ@á‡´@ÊbéÎã»€a
االوىل
µÁbí@Êbu@·»�ﬂ@¿@pbè‹ßaÎ@paãËè€a@›ªcلبنان تناولوا القربانة
رتل من مالئكة معهد سيدة

F‰√⁄<∞◊⁄^√÷]<ò√eÊ<Üñ}<ÊÇf¬F

�
Fl]Ê^ﬂä£]<‡⁄<ÕÖF

FÃÈ”÷]Ê<Ü„ä÷]<]Áq]<F

FÏ4„ø÷]<Ì∑áF

FÌ∑á<ª<tÖ^§]ÊF

بفرح كبري وعرس مجيل تقدم اكثر من  100طفل وطفلة من
معهد سيدة لبنان الذي ترأسه االخت مارلني شديد لتناول
القربانة االوىل من يد سيادة املطران علد ابي كرم السامي
االحرتام.
نعم بفرح كبري دخل يسوع اىل قلوبهم وناداهم دعوا الصغار
يأتون الي ..احللم صار حقيقة ودخل يسوع اىل قلوب هؤالء
املالئكة الذين دخلوا بيعة املسيح وصاروا جزءا من قطيعه.
ومعهد سيدة لبنان هو احد االعمدة الرتبوية اللبنانية يف
اسرتاليا الذي يرسخ دعائم ثابتة للعلم واملعرفة والتقاليد
والعادات والسلوك الديين الصاحل يف حياة ابنائنا يوميا
وصغارنا نواة مستقبلنا واجيالنا الطالعة من زرع اخالقي
وعلمي واجتماعي .هؤالء االطفال الذين يتتلمذون يف معهد
سيدة لبنان على يد راهبات العائلة املقدسة املارونيات
اللواتي نذرن انفسهن خلدمة الرب واجملتمع .وهذا املعهد
االخوات الراهبات بتقديم اكرب
كعادته حيتفل كل سنة بعناية
F|Ü Ê<ìŒÖ<F
عدد ممكن من التالمذة بعد السهر عليهم وتعليمهم الدين

<ÇÈä÷]<^„fu^í÷<áÊÇÈ⁄ÅÊÜe<Ìœ�ﬂ⁄<ª<ÌçÊÜ÷]<·]Ü ]<k÷]á<^⁄
¬<l^ﬂr√π]<‡⁄<ÏÅÇ√jπ]<l˜Á“`π]<≈]Áﬁ]<Ü~ ]<›Çœi<Üñ}<ÊÇf
عشاق السهر وحميب الكيف واالنشراح يتوافدون كل اسبوع اىل
]÷◊JÏÑËÑ
وملهى جان شاهني يف بانكستاون ليعيشوا امجل حلظات
مطعم
<ÿ”e
‚<ÂÑ
والسعادة<ÊÇf¬ .
<ÇÈä÷] <ŸÁœËÊ
 <·]Üيف
]˜ شكل
غري
<Ï4ä⁄ليلة
 <ƒe^jÈâكانت
] <‰ﬁاملاضي
واالسبوع
الفرح
ويشقى
الذي
‚ <]Ñاالب
االب..
مبناسبة
مميزة
<ª
يتعب<ÏÇÒ]Ö
÷<Óœfj
]<Ÿ^.
عيد<ª
<Ì√â]Ê
}<Ï2
عامرة<‡⁄
سهرة÷<‰ËÇ
<^⁄
ويسهر على عائلته كانت ليلة تكرميه يف سهرة خاصة حيث غص
•^<ÅÇ√i<Ó◊¬<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰rjﬂi<^⁄<Ó„ç]Ê<Ñ÷]<‹ËÇœi<Ÿ
املطعم بوفود العائالت الراقية واستقبال الوجه البشوش لصاحبه
] J^„¬]Áﬁجان شاهني وباقي طاقم االدارة مع الربنامج الشرقي
اجلنتلمان
واملناسبات العديدة وكل
واللقمة الشهية
والراقصة اللولبية
<kvfë]<Óju<·]Ü
˜]<ÂÑ‚<|^jj
<∏]<Ó◊¬<Ü„ç]<Ìä
ò≥<%Ê
اجلميل �
امضى
الزاوية..
وحجر
البيت
وجسر
ركن
هو
الذي
االب
كرمت
عائلة
<ÏÑËÑ÷<l˜Á“`⁄<‡⁄<‰⁄Çœi<^π<]Üøﬁ<ƒÈ€¢]<ÿfŒ<‡⁄<Ì ÊÜ√⁄
اجلميع امجل ليالي السهر مع االركيلة اللذيذة والكاس يدق الكاس
FÔÁ◊£]<g÷^Œ<ƒ�œË<—^ËÇé÷]<‘÷^⁄<F
]<Ì⁄Çû < <›^€j‚˜]Ê <Ì¨Üπ
<Ìä◊¢]Ê <Ì◊⁄^√π] <ª <—ÇëÊ
متمنني لالب طول العمر حتى طلوع الفجر.
تصوير اراكس
“<ÖÁ„éπ]<·Ê^jä”ﬁ^e<ª<∞‚^ç<·^q<Ó„◊⁄Ê<‹√�⁄<ì«Ë<≈Áfâ]<ÿ
]÷JÌ ^øﬂ÷]<±]<Ì ^ï]<‹„j◊⁄^√⁄<‡äuÊ<‡Ò^eà
<ƒ⁄<Ì¬Áﬂjπ]<ÏÇËÇ√÷]<l^fâ^ﬂπ]Ê<l¯Ò^√÷]<ÅÁ Áe<Ì◊È€¢]<l]Ü„ä÷^e <‡Ò^eà◊÷<›]3u]Ê<ÜËÇœi<ÿ“<·]Ü ˜]<ª<∞◊⁄^√÷]<ƒÈ∂<Í÷ÁËÊ
<ÎÖÁ}<tÖÁq<·^ﬂÀ÷]<›^«ﬁ]<Ó◊¬<ÿÈ€¢]<ÍŒÜé÷]<Á¢]Ê<;À÷]<s⁄^ﬁ2÷] <{e<‹„ﬁÁ¬ÅÁË<Ê<«∞jvë»<Ê<«¯„âÊ<¯‚]»<{÷^e<‹„ﬁÁŒ¯Ë<oÈu

<oÈu<›¯u˜]<ìÀŒ<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ÿ}Å<Ô2“<ÌuÜÀe
∂√^< <oÈu <ÊàËÅ]Ö^e <Ì÷^ë <ª <‡ËÁ¬Çπ]Ê <ÿ‚˜] <‡⁄ <]ÅÇ¬ <^€7Áu
<^ﬂ«÷]Ê
]<ÓœÈâÁπ
<ÿ∂^e
لتناول]<Ì⁄^â
مذبح ]÷<·^ﬂÀ
اىل<ÍqÅÅ
]< <^€„◊fœjâ
الصغار
] <≈]Áﬁوتقدم
االوىل.
القربانة
املسيحي
<Ìﬁ^ﬂÀ÷]<ÌâÇ¬Ê<ÏÜ⁄^√÷]<ÌuÜÀ÷]<ºâÊÊ<JƒÈ€¢]<hÁ◊Œ<Ü€«i<ÌuÜÀ÷]Ê
من وليمة الرب هو خطوة ثابتة يف طريق االميان.
احتفالي كان غاية يف الروعة والرتتيب ترأسه
ويف قداس
¯<Å^q<ŸàËÜ∆Ê<Ç€¶<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<<<ã“]Ö]<ê
<≈^√ç]Ê<gﬂËá
حضرة
وعاونه
االحرتام
السامي
كرم
ابي
عاد
املطران
سيادة
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<g£]<ÌíŒÖ<^íŒÖÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ

املونسنيور بشارة مرعي انسابت االنغام الكنسية الرائعة
من حناجر جوقة املعهد فالتقى الدعاء بالنغم ليضفيا على
املناسبة جوا مقدسا ترك اثره بقلوب مجاهري املؤمنني حبضور
االخوات راهبات العائلة املقدسة املارونيات واآلالف من
اهالي االطفال واالقارب واالصدقاء لدرجة ضاقت بهم ارجاء
الكنيسة وباحتها الواسعة.
ويف بداية القداس حاور سيادته التالمذة عن السر املقدس
واهميته يف حياتنا املسيحية وعن حمبة يسوع هلم وحمبتهم
له.
ويف نهاية القداس قدم التالمذة اغاني الشكر لسيادته وقدم
هلم مع رئيسة املعهد االخت مارلني شديد شهادات املناولة
واهلدايا متمنني هلم حياة مسيحية حقة وقربانة مباركة.

=«ãæa@Û‹Ó€Î@ÂÌá€a@“ãí@áºa@ÊbéÎã»€a

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على أحد الرقمني:
0403482345 - 87648186

<ÃâÁÈ÷] <Ó◊È÷Ê <‡ËÇ÷] <ÕÜç <Ç∑] <·^âÊÜ√÷] <ÿ}Å <Ô2“ <ÌuÜÀe
]<:÷] <ÌËÖ^ﬂ÷] <]Áï˜]Ê <ŸÁf�÷] <≈ÜŒ <Ó◊¬ <9‚Ñ÷] <ìÀœ÷] <9¬Üπ
<‡ËÁ¬Çπ]Ê<ÿ‚˜]<ƒ⁄<<^€„◊fœjâ]<oÈu<›Árﬂ÷]<ÜíŒ<Ì÷^ë<ª<k√ç
<ÌuÜÀ÷]<Ÿ¯}Ê<J^ﬂ«÷]Ê<ÓœÈâÁπ]<≈]Áﬁ]<ÿ∂^e<Ì⁄^â]<·^ﬂÀ÷]<ÍqÅÅ
]÷√^<ã“]Ö] <ê¯ <≈^√ç]Ê <4§] <ÃâÁË <ÁËÇÈ <]Áï] <Ó◊¬Ê <ÏÜ⁄
<·]ÁÀëÊ<ÅÁf¬<Ì÷^í÷]<ÎÜËÇ⁄Ê<·Á√6<4ﬂ⁄<Í”È⁄^ﬂËÇ÷]<Õ]Üç^eÊ
JƒÈ€¢]<‡⁄<Íﬁ^„j÷]<¯fœiÊ<ÌuÜÀ÷]<g÷^Œ<·^âÊÜ√÷]<ƒ�Œ<…^eÅ

áﬂby@Îaã‡À@Ú‡†bœ@Úub®bi@kÓyãm

<ÎÊ]Ü€∆<Ì€õ^ <ÌµÜ”÷]<Ìq^£]<ÌÈﬂπ]<Æﬂù<ÏÇ◊e<‡⁄<Ì⁄Å^Œ<k◊ëÊ <‹√�π]<ÏÖ]Å]<‡⁄<Ïá^j€π]<Ì√ËÜä÷]<Ì⁄Ç§]Ê<Ç√â<‹Èäﬁ<hÜ�π]Ê

صفحة 30

السبت  10أيلول 2011

Page 30

Saturday 10 September 2011

متفرقـات

جناح وتفوق انطوني ميالد عبال
ا نطو ني
عبال
ميالد
شاب طموح
اول
يف
على
طلته
احلياة يتابع
د ر ا سته
ا لثا نو ية
مع
بتفوق
شقيقيه
بل
شر
و ر يكا ر د و
ويعمل بعد
ا لد ر ا سة
با ال شر ا ف
على حمالت
و ا لد ه
للحلويات يف
غرانفيل النه

ﺻﻔﺤﺔ ٢٧

السيناتور مسلماني يقيم حفال خرييا ملساعدة احملتاجني يف افريقيا

ﺍﻟﺴﺒﺖ  ٤ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١

Saturday 4 June 2011
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

Ú–Ìãí@Âèy@ÑÓì€a@‚ãÿÌ@kÌÜ@áºa@Ô«b‡nu¸aÎ@?†Ï€a@¡íb‰€a
* السيناتور مسلماني يلقي كلمته*

FÖÁñuÊ<Ü€¬Ê<gËÅÊ<Íﬁ^€◊ä⁄Ê<ÓäÈ¬<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

يعترب احلياة كفاح ويساعد والده املهندس ميالد ووالدته
السيدة سوزي ويقول لنا :على االنسان دائما ان يضع
النجاح نصب عينيه بالعمل اجلاد ان كان بالدراسة او
باالعمال احلرة.
ومبناسبة عيد الفطر السعيد يتقدم انطوني واهله من
اجلالية بأطيب التهاني وكل عيد وانتم بألف خري.
املغوش واالصدقاء يتمنون النطوني النجاح
الزميل اكرم
ّ
احلياة.
جماالت
كافة
يف
والتوفيق
<F|Áç˘]Ê<t^r¬<HÏà∑<HgËÅF

<FÖÁñuÊ<ÓäÈ¬<ÍﬁÁõ<gÒ^ﬂ÷]<ÊÇfËÊ<pÇvjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F

* السيناتور مسلماني ،املهندس علي حمود ،حمدان ،سكر ،موسى وعقيلته*

<Fª^ËÜŒ<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<Ü€¬<Ç€¶F

<FÅ]Ü⁄Ê<gÈﬁÜ“Ê<êÁ«π]<ÿÈ⁄à÷]F

املغوّش ،زريق ،حرب ،غدار وكوثراني*
*موسى ،الزميل كلتوم وعقيلته ،الزميل
<FÜ€¬<Ç€¶Ê<·Á⁄_<HåÁﬂõ<HêÁ«π]<HgÈﬁÜ“F
<FÅ]Ü⁄Ê<ÎÊ]Ü€∆<Í¬Ü⁄F
<FÌõ^ËÜ⁄<^ﬂe_<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'Èé÷]F
وزريقة*
*جمعية مرياطة مع السينانور مسلماني

مجعية مرياطة تهنئ بعيد الفطر السعيد
تتقدم ادارة مجعية مرياطة اخلريية يف سيدني بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة حلول عيد الفطر
السعيد اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات والسالم
واحملبة .وكل عام وانتم بألف خري.
<FÍﬁ^€◊ä⁄<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅ<ºâÁjË<ÌÀËÜç<'é÷]F
***
كما ترحب االدارة باملهندس ربيع اسطنبولي القادم من ابو ظيب
ﻛﺘﺐ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳴﻐﻮﺵ
لزيارة اشقائه وتتمنى له زيارة زيارة موفقة وعودة محيدة اىل مقر
]<l^Œ¯√÷] <ŸÊˆä⁄ <Í¬^€jq˜]Ê <;õÁ÷] <ºç^ﬂ÷] <›^Œ
رئيس الجمعية محمد عمر
عمله واهال وسهال.
]÷√^<gËÅ<Ç∑]<ÇÈä÷]<ÍﬁÇÈâ<ª<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ª<Ì⁄

<‡äu <ÿï^ﬂπ] <'Èé÷] <Ì◊ÈñÀ÷ <ÌÈµÜ”i <^é¬ <Ì€È÷Ê
<ãÈÒÜ÷]<ÿn∫Ê<ÿ⁄]<Ì“Ü£<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]<ÌÀËÜç
JÌ⁄Ê^œπ]<·^qÜ„⁄<ª<ÎÜe<‰Èfﬁ
<gﬁ^q <±] <gËÅ <ÇÈä÷] <ÏÖ]Å <ª <‹ËÜ”j÷] <Üñu <ÇŒÊ
]÷<ÓäÈ¬ <ÍﬁÁõ <ÎÖ]Üu˜] <gÒ^ﬂ÷] <ÌÀËÜç <'Èé
<^ñ¬]Ê<Íﬁ^€◊ä⁄<k“Áç<Í⁄^-]<Í÷^€√÷]<ÖÁi^ﬂÈä÷]Ê
<∞÷Êˆä⁄Ê<^ñ¬]Ê<gÈﬁÜ“<Í◊¬Ê<ÌœËÖá<›^é‚<l^ËÇ◊e
حني رأى طاهر
<ÿ⁄] <Ì“ÜuÊ <ÏÅÜπ] <Ö^ÈiÊ <ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <ÌÈ÷^¢] <ã◊• <ª
مسلماني وجه ريتا
<Å]ˆ Ê<Å]Ü⁄<å^f¬<ÌÈ÷]3â˜]<h]àu˜]<ª<·Á�ç^ﬁÊ
على فيسبوك ،أغرم ]˜<ÏÇ◊f÷]<‘◊i<Ìõ^ËÜ⁄<ÏÇ◊e<^ﬂe]<‡⁄<4f“<ÅÇ¬Ê<|Áç
بها .ومن هنا بدأت ]÷<Ó◊¬Ê<Ï4f“<ÌÈﬂõÊ<l^⁄^Œ<·^ﬂf÷<k�¬]<:÷]<Ì√ËÅÁ
قصة حب مل تفرقها <ãÈÒÜ÷]Ê<Í⁄]Ü“<ÇÈ€£]<Çf¬<Ç‚^.]<‰÷<ÖÁÀ«π]<‹„â_Ö
صحيح ]÷<Ìf“Á“Ê <Í⁄]Ü“ <Ü€¬ <ãÈÒÜ÷]Ê <Í⁄]Ü“ <ÇÈçÖ <ÇÈ„é
احلواجز.
أنهما فلسطينيان<Ÿ^€¬]<Ÿ^qÖÊ<∞ÈµÅ^“˜]Ê<∞◊ï^ﬂπ]Ê<]Ç„é÷]<‡⁄ ،
إال أنها إعالمية تقيم J∞vq^ﬁ
<Ó◊¬ <k÷]á <^⁄Ê <kﬁ^“ <ÌÈqÉÁ€ﬂ÷] <ÏÇ◊f÷] <ÂÑ‚ <Ìõ^ËÜ⁄Ê
يف غزة،
]÷√„<ÿï^ﬂπ]<ÿf¢]Ê<›Ê^œπ]<hÁﬂ¢]<ƒ⁄<ÖÁä¢]<Ç≤<Ç
وهو خمرج يقيم
<hÜ√÷] <Å¯eÊ <·^ﬂf÷ <^©] <Ì ^“Ê <ÏÜíjﬂπ] <lÊ4eÊ
يف كفر قرع إحدى
<Ì€◊“<‰5^e<¯i<ÎÑ÷]<gËÅ<ºç^ﬂ÷]<‰È◊¬<Üë]<^⁄<]Ñ‚Ê
اللبنانية.
األخبار
صحيفة
نشرته
تقرير
وفق
وذلك
قرى الـ ،48
]÷<guÖ<Ü€¬<Ç€¶<ÇÈä÷]<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<ãÈÒÖ<gÈu3
املطروحة.
اخليارات
أول
كان
القران
لعقد
الغربية
الضفة
اللقاء يف
<l^ËÇ◊f÷]<^ñ¬]Ê<h]Áﬂ÷]Ê<ÜÒ]à÷]<'Èé÷]<Ì◊ÈñÀe<^„È
مصر.
كان
الثاني
اخليار
التصريح.
منحهما
أبت
إسرائيل
لكن
<kÈf÷]<]Ñ‚Ê<ÏÁ¬Ç÷]<ÂÑ‚<gu^ë<‹â^e<Ÿ^ŒÊ<ÖÁñ£]Ê
]÷<Íí~é
]∑<Í5^eÊ<‰ﬂ¬<Ìe^Èﬂ÷^eÊ<gËÅ<Ç
]÷”<ÇÈä÷]<‹ËÜ
خارج غزة.
تأجيل مواعيد السفر إىل
أيضا ،تعثر حظهما بسبب
<Ì◊Èñ
]<·]<Õ^ï]Ê<JgÈuÜi<ÿ∂]<‹”jÈe<ª<‹”e<guÖ
إىل ريتا،
حينها ساد اإلحباط .لكن طاهر كان يعد ملغامرة للوصول
<‰ﬂ¬ <ÕÜ√Ë
]÷� <·] <‡⁄ <2“] <ÌÀËÜç <‡äu <‹ËÜ”÷] <'Èé
مل خيرب أحدا بها.
<4f“<Å¯f÷]<ÂÑ‚<ª<^ﬂﬂÈe<ÂÁqÁe<^ﬁÖÊÜâ<·˜<l^€◊”e
<‘e<Íœj◊ﬂ÷<^ﬂ√⁄<‹”j◊Èñ <ÅÁqÊ<ÌëÜ <ÿ«jäﬁ»<Ÿ^ŒÊ
ذات يوم تلقت ريتا اتصاال من طاهر« :ريتا أنا يف منطقة النصر
]}^< ¬<‰◊‚] <∞e <ÿu <^µÜ“ <^ÀÈïÊ <^ﬂÈ⁄] <^ø¬]ÊÊ <]àËà
بغزة» .مل تصدق ما تسمعه .انطلقت حنو املكان غري مصدقة أن
<‘uÜ�e<‘ä€jﬁÊ<‘i]Å^çÖ]Ê<‘vÒ^íﬂe<’Ö^fjﬁ<‰Èf¶Ê
عقدا قرانهما
وبعد
األنفاق.
<ÏÜ⁄]ˆπ]Ê
حتديدا<ÌﬂjÀ÷]،
أيام <ÂÑ‚ <‡⁄
™<^√È∂3<tÜ
<Óju
طاهر أتى إىل غزة عرب]÷<Í�âÁ
]÷J«‹ç^«÷]<ÊÇ√÷]<^7<º�≠<:÷]<ÌfÈ‚Üلكن عند معرب
الشهر املاضي .ثم غادر طاهر غزة عرب األنفاق.
<ÌÀËÜç
طابا ،ألقت القوات <ì◊}Ê
<‡äuيوما ثم
]÷23 <'Èé
<Ì◊ÈñÀeاحتجزته
]÷<gÈu3عليه.
]<±القبض
اإلسرائيلية
]<ÿ⁄]<Ì“Üu<ª<ÎÁe3÷]<ŸÊˆäπ]Ê<^Àí÷]<Çrä⁄<›^⁄
أفلتته حني ضبطت وثيقة زاوجه بريتا .ليس هذا فقط ،بل حكم
JÎÜe<‰Èfﬁ<ãÈÒÜ÷]<Ì÷ÊÅ<ÿn∫Ê
رغم كل هذا ،يقول
على طاهر باإلقامة اجلربية يف حمل إقامته.
<]Ñ‚ <gËÅ <ÇÈä◊÷ <]Ü“^ç <ÌÀËÜç <'Èé÷] <pÇ† <‹m
لنا طاهر« :رمبا بعد عام واحد فقط ،سأكون أنا وريتا معا .قولوا
]÷<‰j€◊”e<Ç“]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<ÌÈ√∂<Ü”ç<^€“<ÏÊ^À£]Ê<‹ËÜ”j

فلسطيني من مناطق  48يتسلل عرب
نفق ليخطب فتاة من غزة

إن شاء اهلل»!

<F|Áç˘]Ê<Ü€¬<Ç€¶Ê<gËÅ<Ç∑_Ê<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

كتب أكرم املغوّش

<Ft^£]Ê<Ìõ^ËÜ⁄<Í÷^‚_<ºâÁjË<‰ÀËÜç<'Èé÷]F

* جو عواضة وعقيلته وحضور*

Ft^r¬Ê<Ïà∑Ê<Í÷Áfﬂ�â]Ê<gËÅÊ<Ü€¬Ê<Ç√â_<ºâÁjË<ÌÀËÜçF

* حافظ ،مسلماني ،كبي ،املغوّش ،موسى ،حرب ،مصطفى ،سكر وحضور*

اقام احملامي السيناتور االستاذ شوكت مسلماني حفال من دول العامل وخاصة الدول االفريقية ومنها الصومال
خرييا يف قاعة فونتانا دي تريفي لصاحبها طوني عاصي واضاف اننا نقوم بهذا العمل االنساني الرضاء ضمرينا
عاد ريعه ملساعدة احملتاجني يف عدة دول افريقية ومنها وضمري كل حمتاج الن االنسانية ّ
كل ال تتجزأ وقدم شكره
<FÖÁñuÊ<ª^ËÜŒF
فقر مدقع وجماعة حيث لكافة املتربعني الذين ساهموا ويساهمون دائما بكل عمل
الصومال نظرا ملا يتعرضون له من
]<Ê] <Ÿ^€é÷] <Ê] <Ìõ^ËÜ⁄ <ª <^ﬂ“ <·] <ÏÁ}]Ê <ÿ‚] <^ﬂﬁ
]÷ <Çu]Áاليصاله للمحتاجني خريي.
اليونيسيف
ملنظمة
سيقدمه
]<hÁﬂ¢مبلغا
مجع
<·^ﬂf÷ <ÿ“Ê
<lÊ4eÊ
<≈^œf÷]Ê <ÿf¢]Ê
واخريا قدم احلضور التربعات بسخاء عرب اليانصيب واهلدايا
]JÇuÁπالدول املذكورة.
يف
االجتماعي<ÓâÁ⁄
]˜<gÈ«π] <›^⁄
]÷<^„œ◊õ] <:
عرف]<Ì⁄Ê^œπ
<^ÈuÊ
سام امسر فتحدث عن ومنها قفاوات البطل العاملي باملالكمة انطوني ماندين
الناشط
املناسبة
]÷<ÍﬁÁÈ„í÷] <ÊÇ√÷] <ÃëÊ <ÎÑ÷] <!] <ÂÅ^¬] <ÖÇí
الزمان املعنيني يف هذا وغريها.
الفقراء واملعدمني ممن جار عليهم
J–◊�π]<Üé÷^e<ÿÈÒ]Üâ]Ê
Á«π]<ÿÈ⁄à÷]Ê<ÌÀËÜç<'Èé÷]<H‹v◊⁄<Áe<H|Áç˘]<HÓäÈ¬<HÍﬁ^€◊ä⁄<HgÈﬁÜ“<V∞€È÷]<‡⁄F
�
Fêعلى هذه
مسلماني
مسلماني الذي استفاض وختاما نقول شكرا للسيناتور شوكت
]÷<Üíﬂشوكت
السيناتور
] <^Èﬂﬁقدم
احلفل ثم
<^ﬂÀÈ◊u <·Á”Èâ
<·] <‹”Úﬂ€�ﬁ
<Õ^ï]Ê
خريا.
اهلل
االمام..
بالكالم عن الشعور االنساني حنو االخوة يف
]˜JÖÁñv◊÷<«·^äﬁ
J^€Ò]Å
<làÈ≥ <ÌÈ~â <ÌeÅ`⁄
]¬<lÇ
جازاك<ÇŒ
¬^<gËÅ <Ì◊Ò
االنسانية وما االعمال اخلريية واىل<kﬁ^“Ê
<ÖÇí÷] <ÓâÁ⁄
»]÷<ÇÈä
<‰ÀËÜç
<›ÇŒÊ
JÌ ^Èñ÷]Ê<›Ü”÷^e <JÌÈ÷^¢]Ê<·^ﬂf÷<‡¬<oËÇ£]<ÖÁñ£]<ŸÊ]Çi<›^j§]<ªÊ
ونساء <Iواطفال يف العديد
كهول
“ <‰e^jمن
الناس
]÷<'Èéله
يتعرض
تصوير أراكس

* ﺩﻛﺎﻥ -ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺠﺎﻝ
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
* ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺔ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﳳ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺟﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻛﺎﻥ
*  Eternityﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﳲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺭﻱ ﻭﺑﺎﻧﺸﺒﻮﻝ ﻭﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
97505588
0415 41 42 43
*ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ٧ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ

ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎﻥ ﺩﻛﺎﻥ

50 king street, st marys
ph: 9833 0255

168 terminus street, liverpool
ph: 9600 8080

25 breust place, punchbowl
ph: 9750 5588
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World News

Energy sparks electrocute Cabinet

BEIRUT: Free Patriotic
Movement leader MP
Michel Aoun ruled out
Tuesday a compromise to
break a deadlock over a
controversial $1.2 billion
electricity plan, in a move
that is likely to deepen the
split within the Cabinet.
Aoun’s position came on
the eve of what was described as a crucial Cabinet session to decide on
the plan which is designed
to improve the country’s
electricity supply, but has
threatened to split the
Cabinet of Prime Minister
Najib Mikati.
“We will not compromise
over the substance of the
[electricity] issue. Either
there will be electricity or
there won’t be,” Aoun told
a news conference after
chairing a weekly meeting of his parliamentary
Change and Reform bloc
at his residence in Rabieh,
north of Beirut.
“The Cabinet is obliged
tomorrow to convey its
decision on the electricity plan to Parliament. We
want to know who is our
friend and the friend of the
people and who is against
us,” Aoun said. “The government was committed to
the plan. We are not subject to people’s moods,”
he added.
Meanwhile, former Prime
Minister Saad Hariri’s parliamentary Future bloc
accused Energy Minister
Jibran Bassil, Aoun’s sonin-law, of “blackmailing”
the Lebanese with his
electricity proposal and
called on the government
to present a clear plan
to develop the electricity
sector.
Despite Aoun’s tough
stance, sources close to
the premiership said that
contacts were ongoing to
reach a last-minute compromise over the electricity plan ahead of Wednesday’s Cabinet session.
Mikati is still waiting for
Bassil’s answer to the
proposals reached during
Monday’s ministerial meeting for sharing the cost of
the plan and establishing
a regulatory authority, the

sources said. However, indications on the eve of the
Cabinet session showed
that the split within the
Cabinet remained, the
sources added.
Aoun accused the ministers who are opposing
his draft law to develop
the electricity sector of
attempts to undercut the
FPM with their rejection.
The plan, which was proposed to the Cabinet by
Bassil calls for the allocation of $1.2 billion to the
Energy Ministry to produce 700 additional megawatts of electricity in a
bid to end endemic power
outages.
“There is an attempt to
surround us. They want
to buy electricity with a
symbolic dollar. We are
ready to help in anything
required from us but not at
the expense of striking the
plan,” Aoun said.
Aoun was apparently responding to a compromise proposal reportedly
reached during a ministerial meeting chaired by Mikati Monday. The proposal
calls for sharing the cost
of the implementation of
the electricity plan between the Lebanese treasury and easy loans from
Arab funds.
Mikati and Finance Minister Mohammad Safadi
insist that the Lebanese
State finance half the cost
of the plan, while the other
half be financed by Arab
funds. However, Bassil,
backed by Aoun, maintains that the total cost
of the plan should be financed by the Lebanese
treasury.
Aoun rejected Tuesday
claims that Lebanon was
short on money. “There is
money [in the Lebanese
treasury],” he said.
After failing to approve
the electricity plan in two
meetings last month, the
Cabinet took a two-week
break to give time for consultations among bloc
leaders represented in
the government to reach
a compromise over the
plan.
Cabinet is scheduled to

leader MP Michel Aoun

meet under President Michel Sleiman at Baabda
Palace Wednesday to
discuss the plan, and if
approved, refer it later to
Parliament.
Aoun, who has 10 ministers in Mikati’s 30-member
government, had threatened to withdraw his ministers if the electricity plan
was not endorsed.
Asked whether his ministers will resign if the electricity plan is not endorsed
by the Cabinet Wednesday, Aoun, responding
to some March 14 critics
who said the FPM leader
would not dare quit the
Cabinet, said: “They will
see if I have the courage to
withdraw from the Cabinet
… But what if other [ministers] withdrew? What shall
I do then?”
Aoun signaled that Hezbollah, which is allied
with the FPM, supported
the electricity plan. “They
[Hezbollah] did not say
they are against the plan,”
he said.
FPM sources said if the
Cabinet did not approve
Bassil’s plan Wednesday,
the FPM’s ministers would
withdraw from the session
and they would also probably be joined by the ministers of the allied Marada
Movement and the Tashnag Party.
At the root of the dispute
over the plan is the energy
minister’s refusal to establish a regulatory authority
to supervise the electricity
sector and the implementation of the plan. Members
of the opposition March
14 parties have criticized
the plan because it would
give Bassil access to $1.2
billion without any form of
supervision or accountability concerning how the

money is allocated.
Also Tuesday, Hariri’s Future bloc slammed Bassil,
accusing him of “blackmailing” the Lebanese with
his proposal and called on
the government to present
a clear plan to develop the
electricity sector.
“Neither the country, nor
[previous] Lebanese governments have ever witnessed a state of blackmail like the one which the
energy minister and the
political movement he represents are exercising with
regard to upholding his
incoherent opinion, which
lacks scientific facts and
realism and which runs
contrary to the country’s
real interest,” said a statement issued Tuesday after
the bloc’s meeting chaired
by former Prime Minister
Fouad Siniora.
“Is it reasonable that a
plan requiring such big
spending is presented
in this incomplete and
hasty manner, paying no
heed to the minds of the
Lebanese and the spending rules?” the statement
asked.
It accused Bassil of seeking to evade supervision
of the electricity plan by
rejecting easy loans from
Arab funds.
“With regard to contents,
the paper presented by
the [energy] minister
amounts to incomplete
and improvised ideas,
while the aim is clear,
which is to evade the supervision of Arab and international funds which
grant Lebanon easy loans
that include following up
the implementation,” the
statement said.
It called on the government to come forward
with “a clear, serious and
integrated plan” to develop the electricity sector
which is essential for the
country’s economic cycle.
“This plan must enjoy the
necessary credibility and
seriousness, take into account the conditions of
the treasury and benefit
from easy financing loans
from Arab funds,” the
statement added.

Accusations fly as Aoun-Future
maintain faceoff over Karam
BEIRUT: Free Patriotic
Movement leader MP
Michel Aoun attacked
the legitimacy of the
trial of Fayez Karam
Tuesday, accusing the
Internal Security Force’s
Information Branch of
destroying vital evidence,
while the Future Movement
denounced Karam and
the FPM’s defense of him.
Brig. Gen. Fayez Karam,
a senior FPM official, was
sentenced to two years of
hard labor in prison over
the weekend, one year
after being charged with
collaborating with Israel
and providing the Israeli
intelligence agency with
political information about
the FPM and Hezbollah.
“Who has the right to
destroy such evidence
before the end of the trial?
Why was the evidence
destroyed?” Aoun asked,
in reference to the
Information
Branch’s
records of preliminary
interrogations
with
Karam.
Speaking during his
weekly press conference,
Aoun also questioned
the
circumstances
under which Karam was
interrogated.
“To this day we don’t know
how Karam admitted to
[collaborating with Israel]
in such a cool way … and
we also don’t know in what
circumstances he was
being interrogated and
if he was even drugged
before the interrogation,”
said Aoun.
In
2005,
Karam
accompanied Aoun to
Beirut, after 15 years in
exile.
Aoun also commented
on the verdict that was
issued against Karam
last week, saying that it
was based on a doubtful
confession.
“I don’t think Karam
would have told the head
of the Information Branch,
Wissam Hassan, that he
collaborated with Israel
unless he was forced to
say so. Back then, I said
that Karam was somehow
forced to say it,” said
Aoun.

“I also said that I would
accept the accusations
if they were proved …
but after a while they
[Information
Branch]
started to stress only the
preliminary interrogation,”
Aoun added.
Aoun also said that
Karam’s trial reminded
him of Lebanese Force’s
leader Samir Geagea’s
trial for the bombing of
Zouk Lady Najat Church
in 1994, which many
criticized for being
politically motivated.
Meanwhile, the Future
Movement
fiercely
criticized the FPM’s
defense
of
Karam
Tuesday and called on
Aoun to denounce the
treachery committed by
Karam against Lebanon.
In their weekly meeting,
the Future Movement
said that the continuous
statements made by the
FPM Karam’s defense,
and their attack on the
judiciary, raises several
questions.
“Such criticism raises
a question whether the
leadership of the FPM
was aware of Karam’s
collaboration with Israel
… was this collaboration
with Israel an individual
act?” demanded the
party’s statement, read by
Akkar MP Khaled Daher.
Daher also criticized
Hezbollah for the party’s
silence in the face of
the FPM’s defense of a
someone convicted of
collaborating with Israel.
“Do we have distinction
now
between
one
collaborator and another?
It is clear today that there
are collaborators who
receive short sentences
that resemble that of
another crime and other
collaborators receive the
most severe sentences
because they don’t
belong to the FPM, which
is allied with Hezbollah,”
the statement added.
The statement also said
that Karam’s indictment
is a great achievement
for the Lebanese Security
Forces and the Information
Branch
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Egypt court to hear testimony from top brass
CAIRO: The court trying Hosni Mubarak over the killing of
protesters Wednesday summoned the head of Egypt’s
ruling military council and
top officials to give testimony
next week that could prove
decisive in determining the
fate of the former president.
Field Marshall Mohammad
Hussein Tantawi, Mubarak’s
defense minister for 20 years
and now leader of the army
council, and others will give
their testimony behind closed
doors, a move that may not
please Egyptians who have
demanded a transparent
trial.
The judge said the court that
has convened four times
since Aug. 3 would meet
on a daily basis, accelerating Mubarak’s trial who is
charged with conspiring to
kill protesters and inciting
officers to use live ammunition.
Judge Ahmad Refaat stunned
the court by calling as witnesses Tantawi, Armed Forces Chief of Staff Sami Enan,
Mubarak’s former intelligence chief and briefly Vice
President Omar Suleiman
and Interior Minister Mansour
al-Essawy.
“I don’t want to hear a sound
until I am done with reading the decisions,” he told
the court before making the
announcement. There were
gasps and whispers as he
read each name.
“Now it’s started,” one
stunned court police officer
said in hushed tones as the
judge spoke.
Many opponents of Mubarak,
who has attended each session lying on a stretcher after
being hospitalized in April,
have been frustrated by the
pace and progress of the trial
after about 850 people were
killed in the uprising.
Refaat said the officials
would testify behind closed
doors due to national security reasons.
Police witnesses called by
the prosecution have suggested that neither Mubarak
nor his former Interior Minister Habib al-Adli gave orders
to shoot. Two witnesses said
they were told to show “self
restraint.”
Mubarak, who was driven
from office after three decades in power on Feb. 11, is

An anti-Mubarak protester
outside the police academy where
Mubarak is on trial

the first Arab leader to stand
trial in person since unrest
erupted across the Middle
East this year.
“The meaning of what happened today is that Egypt has
become a state where the
law reigns. This is history in
all terms of the word. For the
judge to summon this highlevel list of witnesses in one
week has never happened in
any state in the world,” said
Khaled Abu Bakr, representing families of victims.
Some accepted the need
for secrecy, but others were
disappointed, including Ayman Nour, who ran and lost
against Mubarak in Egypt’s
only multi-candidate presidential election in 2005 and
was later jailed. “I don’t think
that the press ban is beneficial … as it will lead to more
confusion among the public and will open the door to
speculation about what happened in … testimonies that
are crucial to the case,” he
said.
The judge overturned a request Wednesday by the
prosecution to charge one
police witness with giving
false testimony after they
said he had changed an earlier account.
Prosecutors said that police
officer Mohammad Abdel Hakim had initially told the prosecution during their probe
that he was given 300 shotgun cartridges, but in court
he denied this.
“The guns were not allowed
to be with the unit. The instructions were for officers
not even to take their personal guns,” Abdel Hakim told
the court.
When Abdel Hakim left the
court, where the session often became heated, one law-

yer shouted after him: “You
liar, you liar. You have been
paid. This is the blood of your
brother.”
The judge looked to the cage
and asked defendants if they
had comments. Mubarak responded: “No I have no comment.”
Essam al-Betawi, a defense
lawyer for Adli, said: “I believe the prosecution were
shocked today because all
the prosecution witnesses
that they had gathered have
turned into witnesses of denial [of the charges]. This is a
huge blow to the case.”
There was no repeat
Wednesday of the scuffles
between Mubarak’s opponents and supporters outside
the court that accompanied
others sessions. But some
protesters still gathered.
“My friend dropped dead in
Tahrir Square right next to
me. He was shot in the head
by the police,” said Rabia alSheikh outside the court.
“Why don’t they let us inside
to testify. Why are they calling on police to testify and
not the people?”
One of Wednesday’s witnesses was an officer who
quit the force in 2004, Tarek
Abdel Monem, who described
being injured by a shotgun on
a bridge near Tahrir Square,
the focus of the protests.
He said a man next to him
died.
A top police officer told the
court at an earlier session
Monday that he was not
aware of any order to fire on
protesters, but he said police
were given live ammunition
to protect the Interior Ministry.
General Hussein Saeed Mohammad Moussa, in charge
of communications for state
security, said he believed the
decision to issue arms was
taken by senior officer Ahmad Ramzi.
Ramzi is one of six officers
on trial with the former interior minister, the ex-president
and Mubarak’s two sons.
Alaa, Mubarak’s eldest son,
shook his head inside the
cage at one point when a
lawyer acting for victims’
families tearfully addressed
the court saying: “Mubarak was the worst president
Egypt has ever seen.”

Jumblatt holds talks with NTC top officials

BEIRUT:
Progressive
Socialist Party leader
Walid Jumblatt met with
top officials of the Libyan
National
Transitional
Council Tuesday to
discuss the future of the
country after the ouster
of Colonel Moammar
Gadhafi’s regime, as well
as other developments in
the Arab world.
Jumblatt, who held talks
with NTC leader Mustapha
Abdel Jalil among other
high-ranking
officials,
hailed the Libyan people
for ending “decades of
dictatorship.” He voiced
hope that democracy,
stability and diversity
would take hold in postwar Libya. The PSP
leader returned to Beirut
Tuesday night.
“I hope that Libya reaches
a new phase that sees the
promotion of stability,
democracy, diversity and
the reconstruction of the
country,” he said, adding

that he expected the
Libyan people to rise to
that challenge in the near
future.
Jumblatt
also
underscored his strong
belief in the Libyan
authorities’ determination
to uncover the truth
behind the disappearance
of Lebanon’s influential
Shiite cleric, Imam Musa
Sadr, after stability and
security is restored
throughout
Libyan
territories.
Sadr disappeared during
a visit to Libya in 1978.
Ties between Lebanon
and Libya had been
strained until the recent
ousting of Gadhafi, who
was accused of the
kidnapping of Sadr.
Lebanon’s
Judicial
Council
implicated
Gadhafi and 16 of
his aides in Sadr’s
disappearance in 2009.
The council postponed its
first trial session in March

because Ghaleb Ghanem
retired as Judicial Council
president and the vacancy
had yet to be filled.
While Sadr’s family says
the cleric is still alive
and remains a prisoner
in Libya, Gadhafi’s
former associate, AbdelMonem Houni, claimed in
February as the popular
uprising was beginning
that Sadr had been killed
and buried shortly after
he was kidnapped.
Jumblatt left Rakif Hariri
International Airport early
Tuesday on a private plane
accompanied by Social
Affairs Minister Wael Abu
Faour and Deputy PSP
leader Doreid Yaghi, and
returned to Beirut later
the same day.
The NTC has been
recognized by Western
nations
and
other
countries as the legitimate
authority in Libya until an
interim authority is put in
place.

Homs under heavy fire after Arabi visit delayed
AMMAN/DAMASCUS:
Syrian forces backed
by tanks killed at least
14 civilians in the city
of Homs Wednesday
in one of the fiercest
military assaults on an
urban center during
the crackdown on six
months of pro-democracy
protests, activists and
residents said.
Residents said the
assault
concentrated
on old districts that
have been seeing daily
street demonstrations
demanding the removal of
President Bashar Assad.
It came as the Arab
League announced that its
secretary-general would
visit Syria Saturday after
a last-minute cancellation
Tuesday, and Arab
foreign ministers will
meet next week to convey
their concerns over the
continuing crackdown.
“Military
helicopters
are flying overhead and
snipers are shooting from
rooftops at anything.
Tank machine-gun fire is

coming at us like rain,” a
resident of the Bab Sbaaa
district of Homs who did
not want to be further
identified told Reuters by
satellite phone.
Human
rights
campaigners say Syria’s
ruling hierarchy has
stepped up efforts to
crush demonstrations
in
recent
weeks,
including more frequent
military raids, targeted
assassinations of protest
leaders and the arrest of
thousands of Syrians.
Assad, 45, has repeatedly
said he is facing a foreign
conspiracy to divide
Syria. The authorities
blame armed militant
groups for the bloodshed,
and say 500 police and
soldiers have been killed,
with the military deployed
to protect the public from
terrorists.
Homs, hometown of
Assad’s wife Asma, is
situated on the main
northern
highway
165 kilometers from
Damascus. Old districts

such as Bab Sbaaa,
Bab Dreib and Bab Hut
have seen the biggest
daily protests to demand
that Assad step down.
Their mazes of streets
aid protesters in their
attempts to escape from
security forces, activists
and residents said.
Residents of the nearby
town of Rastan posted a
YouTube video apparently
showing 12 defecting
soldiers in military
fatigues appearing from a
balcony of a commercial
building to ecstatic
cheers and applause of
protesters in the streets
below.
“We will be one hand to
bring down Bashar and
every traitor,” said one
soldier from a microphone
in the video.
Arab League SecretaryGeneral Nabil Arabi had
originally been expected
to travel to Damascus
Wednesday.
Arab
diplomats said the visit
was delayed at Syria’s
request.
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Rai: Lebanon
stable despite
ongoing power

Rai: “The internal situation is good.”
BEIRUT:
Maronite
Patriarch Beshara Rai
said Wednesday that
Lebanon enjoys stability
despite the ongoing
power struggle between
Sunni and Shiite political
factions.
“The internal situation
is good despite some
political disputes over
power between Sunnis
and Shiites,” Rai said
following talks with the
president of the French
National
Assembly,
Bernard
Accoyer,
during an official visit to
France.
Rai, who discussed
with Accoyer the latest
developments in the
Arab world and the
promotion of FrenchLebanese bilateral ties,
said France stands firm
against attempts to
target Christians in the
Middle East.
Rai
added
that
Christians
of
the
Middle East supported
the
implementation
of constitutional and
political reforms to boost
freedom of speech and
national coexistence

but reject any attempt
to divide the region into
sectarian states.
Rai has met over the past
few days with several top
French officials including
President
Nicolas
Sarkozy and members
of the government.
Prior to his meeting with
Sarkozy, Rai warned the
international community
that change in the Arab
world, especially Syria,
might lead to genocide
rather than democracy
if sectarian divisions
grow.
The bloody crackdowsn
on the anti-government
uprising in Syria has
been met with heavy
criticism from the
international community
and calls for President
Bashar Assad to step
down.
Some Lebanese fear that
a toppling of Assad’s
government could be
followed by increased
sectarian tension and
conflict between the
Sunni Muslim majority
and the minority Alawite
sect, to which Assad
belongs.

Power deal recharges Cabinet

Fneish and Bassil during the session
BEIRUT: The government tricity sector, requires the low-interest Arab funds.
approved a controversial formation of a regulatory Mikati said the governelectricity bill Wednes- authority to supervise the ment also agreed on the
day after members of the sector.
appointment of a board of
March 8-dominated Cabi- A source told The Daily directors for Electricite du
net reached a last min- Star that the breakthrough Liban within two months,
ute compromise over the came after intensive talks and to draw tenders from
funding of the project, between President Michel contractors for the conending weeks of nego- Sleiman, Speaker Nabih struction of the project in
tiations that threatened its Berri, Free Patriotic Move- line with applicable laws.
ment leader Michel Aoun He added that the draft bill
unity.
At the root of the com- and officials from Hezbolpromise on the project to lah.
boost electricity output The discussions led to a
by 700 megawatts is the compromise that was apdecision to allocate the proved during a meeting
budgeted funds – $1.2 between the prime min- JERUSALEM: Israel and
billion – in four install- ister, Energy Minister Ji- Turkey will eventually
ments, rather than in one bran Bassil and Hezbollah mend fences rather than
payment. The government official, Minister of State become foes, Israeli
also agreed to establish a for Administrative Reform Defense Minister Ehud
Barak said on Thursday,
regulatory authority to su- Mohammad Fneish.
pervise the sector within The source said delibera- describing
their
tions in the Cabinet took unprecedented dispute
three months.
Prime Minister Najib Mi- place in a calm atmo- over Gaza as «spilled
kati told reporters that the sphere, adding that the milk».
government will pay the bill had been approved Ankara
downgraded
first installment for 2011 sooner than expected.
ties and vowed to boost
as had been agreed previ- Bassil had refused an naval patrols in the
ously, but would reduce earlier proposal Tuesday Mediterranean after Israel
the second payment, in by Mikati, and threatened refused to apologize for
2012, by an amount that to boycott government killing nine Turks aboard
would subsequently be meetings, which would
paid in two installments in have paralyzed the work a ship that tried to breach
its blockade on the
of the Cabinet.
2013 and 2014.
Mikati said the govern- Mikati said the govern- Palestinian enclave last
ment also decided to form ment also tasked him with year.
within three months a min- contacting Arab, regional Noting that an inquiry
isterial committee, headed and international funds commissioned by U.N.
by him and including the to secure funding for the Secretary-General Ban
finance, health, justice, project, which was an is- Ki-moon had vindicated
social affairs, energy, sue that March 14 parties the blockade, Barak
works and economy min- raised when it blocked predicted that wider
isters, to look at the intro- Aoun’s proposed electric- Middle East upheaval
duction of amendments to ity bill in Parliament.
would help bring Israel
March 14 had accused back together with its
Law 462.
Law 462, which outlines Bassil of seeking to se- Muslim ex-ally.
the regulatory norms for cure funds at high inter- «Ultimately this wave
the administration and est rates rather than using will pass. We recognize
management of the elec-

had yet to be discussed in
Parliament where it will be
subject to a vote. The bill
would need an absolute
majority to pass.
“Lebanon won today,”
Mikati said when asked
which party emerged victorious in the compromise
over the electricity bill.
“Any dispute or discussion is to reach one goal:
to provide electricity to
people,” he added.
Mikati said the plan was
part of a long-term project
to provide Lebanon with
electricity 24 hours a day,
and future governments
would need to continue
the project, which is expected to cost $5 billion.
Sources close to the Free
Patriotic Movement said
the agreement over the
electricity bill proved that
the Cabinet was capable
of overcoming difficulties
threatening its unity.

Israel says Turkey row ‘spilled
milk’ but will pass

reality. They recognize
reality,» Barak told Israel
Radio. «We are the two
countries that are most
important to the West in
the region ... I am certain
that we can overcome
these [disagreements].»
«The main thing is not to
get confused, not to get
into a tailspin. Turkey is
not about to become an
enemy of Israel and we
have no cause to waste
invective and energy over
this.»
Asked whether Israel
might yet say sorry for its
May 31, 2010 seizure of
the Turkish activist ship
Mavi Marmara, Barak
said: «Look, it>s spilled
milk. It>s not important
right now.»
In addition to an apology,
NATO-member Turkey
has demanded that Israel
end the Gaza blockade.
Israel says the closure
is needed to keep arms
from reaching Palestinian
guerrillas by sea
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Teachers, Police, Ferry workers all walk off job to protest at rally at NSW Parliament House

CLOSE TO 30,000 workers
have walked off the job
to march in a mass rally
in Sydney over the NSW
government>s wage cap and
job cuts on thursday.
NSW parliament has gone
into lockdown as the protest
begins to march along
Macquarie Street.
They have arrived at the Hyde
Park fountain and all streets
around the park are closed.
Visitors are unable to attend
and workers have restricted
access with security and
police guarding all access
points to parliament house.
Some workers took to the
stage at the rally to voice
their anger.
A prison officer called
Matt railed against plans
announced in the budget to
cut 350 jobs and close down
the Berrima, Parramatta
and Kirkconnell correction
centres.
A police officer called
Brenda, wearing a blue
Police Association shirt, said
public service job cuts were
to blame for the London riots.
She said the NSW cuts would
leave police dealing with
more schoolyard assaults
and accidents on train lines.
Speaking on behalf of hospital
workers and cleaners at the
rally, Margaret Pike said
her co-workers at the RPA
needed protection.
«We>ve already gone from
450 to 180 cleaners. Barry
O>Farrell you>ve gone to
caviar and the 2.5 per cent
will buy us dog biscuits,» Mr
Park said.
Sydney firefighter Leighton
Drury said the O>Farrell
Government was offering
them an «impossible choice».
«Firefighters have got
mortgages and bills to pay.
We can>t see wages go
backwards otherwise we
can>t pay them,» Leighton
Drury said.
«We>re only asking for
a fair go for us and the
community.»
They are now distributing
the beach balls with Barry
O>Farrell>s head on them to
the crowd.
They chanted «shame Barry
shame>> after Premier Barry
O>Farrell>s 2.5 per cent
wages cap policy, which
will also strip the Industrial
Relations Commission of its
power to arbitrate on behalf
of public sector workers, was

condemned.
Mr Lennon told the crowd
more than 30,000 protesters
appeared to have turned up.
`F̀riends, we have a problem,
there>s too many of us here,>>
he told the crowd, evoking
wild applause.
`We said there would be at
least 20,000 people here
today, it looks like ... there are
30,000 people here today.
`Ìf the premier had any doubt
about the anger of the public
sector, all he has to do is look
out the window of Parliament
House.>>
The crowd started singing
`We>re not going to take
it> several times during
Mr Lennon>s address, in
which he said the O>Farrell
government had launched
an `ùnprecedented attack on
public service rights>>.
He questioned the legality of
some of the action, particularly
by ferry workers who he said
are not covered by the state>s
industrial commission.
`Ìt>s an act of bastardry to pull
ferries off,>> he said.
`T̀here would be people who
are trying to use those ferries
to get to long-standing
medical appointments.>>
About 400 firefighters have
marched their way to the
Domain to join thousands
of other public servants
protesting against the
government’s
industrial
relations reform.
Fire trucks lined College st
and blocked traffic having
travelled from all across
greater Sydney including
Parramatta, Campbelltown
and the Northern Beaches.
Fire fighter and union
delegate Jim Casey said
the government’s capping of
wages would eventually lead
to less fire fighters and less
protection of the community.
“We need to be ready to drag

this government and give
them a good go,” he said.
The firefighters Award is due
to come up for negotiation
next year.
The protesters will hold up
their phones and send a
joint SMS to premier Barry
O>Farrell before marching to
Hyde Park.
But Sydney Ferries was trying
to seek a legal backing from
Fair Work Australia to force
ferry staff to return to work,
after they left without notice.
Transport Minister Gladys
Berejiklian said Sydney
Ferries has made an
application to Fair Work
Australia to be heard at
11:30am.
“I’m going to consider all my
legal options,” Ms Berejiklian
said.
“This cannot continue – to
leave potentially up to 10,000
commuters in the lurch is
completely unacceptable.”
She said it was a “huge
convenience” to commuters
because they had not been
given any notice, unlike
teachers and nurses who had
warned for many days of the
industrial action.
“I’m especially concerned
about those people stranded
at wharves who had no notice,
and who knows what kind of
chaos there lives have been
put in as a result,” she said.
The Maritime Union of
Australia said “many of its
members” have stopped work
to attend a rally of public
sector workers opposed to
recent announcements by
the O’Farrell Government
surrounding the privatisation
of Sydney Ferries.
“While peak hour services will
not be affected, there will be
some disruption to services
between 10am and 2pm,” an
MUA spokesman said.
“The MUA continues to be

frustrated by the lack of
action from the O’Farrell
Government in guaranteeing
the hard-fought rights and
conditions of ferry workers.”
MUA members will march
to the Domain from Circular
Quay at 11am, alongside
thousands of other public
sector workers with similar
frustrations.
“Ferries services have been
suspended due to industrial
action, effective immediately,”
NSW Transport Management
Centre spokeswoman Chrissy
Gardiner said.
“Ferry ticket holders can use
them to travel on Sydney
Buses and CityRail services
instead.”
Commuters can still use
privately operated ferries
between Manly and Circular
Quay.
Police officers say they will
be marching against injustice
when they join the mass rally
outside NSW Parliament
House.
NSW Police Association
president Scott Weber said
he expected thousands of
police officers wearing blue
union T-shirts to join the rally
on Thursday morning.
`T̀oday police officers are
marching against injustice,>>
he told reporters.
`When we see it out on the
street we stand up, when
we see it in crime we stand
up but today we see it in the
NSW government.>>
The protesters will then take
their message to the front
of Parliament House on
Macquarie Street.
The government promised
550 new police officers in the
budget, delivered on Tuesday,
but Mr Weber said the cutting
of 5000 back-office positions
in the public service would
compromise services.
`We welcome the 550 extra
police officers but they will

be taken away, off the front
of the road, out there in the
community, if these public
sector workers are cut
back,>> he said.
Public Service Association
of NSW general secretary
John Cahill said the NSW
government>s wage cap
policy was `d̀isgraceful>>
and called on Premier Barry
O>Farrell to say where the
5000 job cuts would come
from.
`He hasn>t told the people of
NSW what services will be
cut as a result of these 5000
people being thrown on the
scrap heap and he hasn>t
said what programs his
government will abolish,>> he
told reporters.
Mr Cahill said he expected
the union movement to wage
a long-term campaign until
the next election in 2015.
`We>re counting the days
already and it>s a bit more
than three and a half years,>>
he said.
`T̀he government does have
a very big majority but that
doesn>t mean they can run
roughshod over public sector
workers or over the people of
NSW.>>
Workers from as far away as
Illawarra are on their way to
Parliament House to send a
message to Barry O’Farrell.
And they’re bringing with
them hundreds of beach
balls with Barry O’Farrell’s
face printed on them to kick
around outside Parliament
House.
At the same time the union
members – including teachers,
nurses, firefighters and ferry
workers – assemble outside
Mr O’Farrell’s office about
11.30am – the Premier will be
holding a press conference in
the Eastern Suburbs.
Union officials have been
setting up at the back of
parliament house since early
this morning.
Roads around the Domain will
be closed between 12.30pm
to 2pm.
Teachers are defying
an Industrial Relations
Commission order and strike
today, closing schools and
forcing thousands of children
to stay at home.
Risking a $20,000 fine, the
teachers union last night
vowed to take as many
teachers as it could to the
rally in the Domain to protest
over the government>s public

sector reforms.
They will defy a ruling by
the Industrial Relations
Commission yesterday that
strike action be postponed
for 48 hours.
«Regardless of any reports
to the contrary, action by
school and TAFE teachers is
proceeding and we expect
they will join with nurses,
firefighters, police and other
public sector workers in
rallies in very large numbers
in Sydney and other areas,»
NSW Teachers Federation
President Bob Lipscombe
said.
«Teachers cannot stand
by and allow salaries and
working conditions to be
cut.»
Not all schools will shut.
Businesses in Sydney>s CBD
have been warned to brace
for major disruptions today
during the «day of chaos»
strikes.
Unions believe more than
20,000 public servants will
march to protest over job
losses and the government>s
capping of public service
wages at 2.5 per cent.
Roads will be blocked around
Macquarie St and traffic
will come to a standstill as
public servants march on
parliament.
The Transport Management
Centre advised roads around
the Domain will be closed
between 12.30pm and 2.30pm
and parts of Prince Albert Rd,
St James Rd, Macquarie St
and Hunter St will be closed
in both directions.
College St, Shakespeare
Place and Hospital Road
will also be affected. Staff at
more than 40 fire stations will
also be on strike.
Unions NSW secretary Mark
Lennon said: «The anger with
the O>Farrell government and
its attack on public sector
workers, and ultimately
services, means that there
will be some disruption
tomorrow.
«There will be a huge turnout
tomorrow, I can assure you.»
Premier Barry O>Farrell
shrugged off the planned
industrial action.
«The fact is that (today>s)
day of chaos is just the union
movement trying to flex its
muscles,» he said.
«It won>t be a scratch on
the 5800 days of chaos that
were the 16 years of Labor in
office.»

Page 36

Saturday 10 September 2011

2011  أيلول10 السبت

36 صفحة

News

Coalition’s plan to solve asylum- Coalition says it will maintain its pursuit of embattled Labor MP Craig Thomson
The opposition pursued Labor Craig Thomson or whether
seeker impasse would not allow
for weeks over the Thomson it’s the economy or whether
affair, with Ms Gillard repeat- it’s asylum seekers, regardprocessing in Malaysia
edly forced to defend the MP. less of the facts they are out

THE Coalition believes it
can allow asylum-seeker
processing on Nauru and
Manus Island while ruling it out in Malaysia by
making third country processing conditional on
the signing of the United
Nations’refugee convention.
It’s understood the opposition will propose what it
sees as a simple solution
to last week’s High Court
ruling, which placed offshore processing in doubt.
It would involve replacing the section of the Migration Act setting out
the conditions that third
countries must meet with
a requirement that they be
a party to the UN refugee
convention.
Malaysia is not a signatory to the convention, while
Nauru will become an official party to it from September 26 and Papua New
Guinea is already bound
by it.
The Labor cabinet is desperate to resurrect its Malaysian asylum-seeker
swap, believing the plan is
the only offshore processing option that would deter
people-smugglers.
But Tony Abbott has ruled
out Coalition support for
the Malaysian Solution.
Julia Gillard will return
home from the Pacific Islands Forum in New Zealand tonight to take charge
of the growing border protection crisis arising from
the High Court’s ruling.
But with multiple boat arrivals predicted in com-

ing days, the opposition
believes it has the upper
hand, with the government
needing a policy solution
more than it does.
Acting Prime Minister
Wayne Swan today said
Malaysia remained the
best offshore processing
option.
“That is the advice which
is behind the government’s decision to pursue
a regional framework with
Malaysia,” he told ABC radio.
“We’ve pursued that with
good faith, we believe that
is the best policy path for
the future of the country,
and there is no doubt that
we have to pursue that because that is the most effective deterrent.”
Immigration officials believe there could be 600
or more people arriving by boat every month
if offshore processing is
abandoned, quickly overwhelming Australian detention centres.
Officials have warned of
Paris and London-style unrest, which would change
the nature of Australia’s
society and threaten support for multiculturalism.
Cabinet minister Stephen
Conroy said Australians
were tolerant of migrants
but became frustrated if
they thought people were
circumventing the law.
“We need Tony Abbott’s
support if we>re going to
restore the capacity for a
government to decide our
migration policy and our
refugee policy,” he said.

THE Coalition has vowed to
continue its pursuit of Labor
backbencher Craig Thomson,
despite police finding he has
no case to answer on fraud
allegations.
The Gillard government has
challenged the Coalition to
abandon its attacks on Mr
Thomson after NSW police
decided against launching a
formal investigation into his
alleged misuse of union funds
when he was Health Services
Union secretary.
But Tony Abbott said today:
“All that has happened is that
the NSW police have concluded that they’re not certain
they could mount a successful prosecution in NSW to the
criminal standard of proof.»
He said the Member for Dobell still had questions to answer and Julia Gillard should
“come clean” on what she
knew of the affair.
“What role did she have?> Mr
Abbott said at Tumbi Umbi, in
Mr Thomson’s NSW Central
Coast electorate.
“What knowledge did she
have about the Labor Party’s
gift or loan to Mr Thomson to
bail him out of difficulties arising from a failed defamation
action?”
Mr Thomson is alleged to
have used his union credit
card for more than $100,000
in personal spending, including on escort services.
In a relief for federal Labor,
NSW Police have ruled out a
formal investigation, saying
the card had Mr Thomson>s
name on it and as a result
there was no deception and,
therefore, no criminality.
The matter has now been referred to police in Victoria,
where the HSU is based, but
it>s considered likely they will
reach the same conclusion.
Victoria Police said today
they will assess the NSW police file and “take appropriate
action”.
In a statement, Mr Thomson
said he had “always rejected”
claims of wrongdoing in re-

gards to the alleged misuse of
his union credit card.
“I will make a comprehensive statement in the near
future,” Mr Thomson said. “In
the meantime I look forward
to continuing my work for the
people of the Central Coast.”
The manager of opposition
business in the House of
Representatives,
Christopher Pyne, said Mr Thomson
should make his statement to
parliament when it resumes
on Monday.
“In the interests of transparency and accountability it
seems entirely appropriate
that Mr Thomson’s statement
be made in the Australian
parliament at the first opportunity,” he said.
“I’m sure all Australians will
be interested in hearing a full
account of this matter.”
Acting Prime Minister Wayne
Swan today said the NSW
police statement ruling out a
formal investigation should
signal an end to the opposition’s campaign against Mr
Thomson.
“It is a pretty categorical
statement and I think what it
does is it exposes Mr Abbott>s
tactics to wreck everything, to
talk everything down and to
throw as much mud as possible regardless of the facts,”
Mr Swan told ABC Radio.
He said any further examination of the matter should be
left to Fair Work Australia,
which is conducting its own
investigation.
“If there are questions that
people want to ask then let’s
see them asked and let’s
have the process go through
formally without all of this
mudslinging that we are getting from the Liberal Party,” he
said.
Police focused their investigation on whether a crime of
deception had occurred and
whether Mr Thomson deceived
any brothels in NSW when he
allegedly paid for services using his Health Services Union
credit card.

If Mr Thomson was forced out
of parliament over the affair
- a scenario that now seems
unlikely - it would have dire
consequences for Labor,
which would almost certainly
lose a by-election in his seat.
Such a loss would threaten
Labor’s minority government.
Mr Thomson, who was not interviewed by police, has denied any wrongdoing.
Liberal senator George Brandis last month referred 120
pages of material, relating to
Mr Thomson’s use of a credit
card while he was head of the
Health Services Union, to the
NSW police for examination.
It’s alleged Mr Thomson, the
ALP member for Dobell since
2007, used the card to pay for
escort services, lavish meals
and ATM withdrawals. Mr
Thomson denies any wrongdoing.
NSW police said in a statement the fraud squad had
found no evidence of any offence under NSW law and
had sent the file on to Victorian police, where the union’s
financial controls are based.
«It was concluded that based
on the accounting practices
of the union relating to the use
of corporate credit cards there
was no evidence to warrant a
formal investigation by NSW
Police,>> the statement said.
Victorian police have yet to
comment on what they propose to do and a Fair Work
Australia investigation is still
under way.
Senator Brandis, the shadow
attorney-general, said he
didn’t owe Mr Thomson an
apology.
«Not at all,» he said. «What
I and others have brought
to light shows a course of
conduct by him over years
in which he used members>
money as if it were his own.»
He said the coalition would
continue to pursue the issue
when parliament returns next
week.
Acting Prime Minister Wayne
Swan said the Liberal Party
had shown a «lynch-mob
mentality».
«If people have got allegations to make they should be
dealt with in the normal way,
free from the lynch-mob mentality which the Liberal Party
is pursuing,>> Mr Swan told
ABC Radio on Thursday.
«It doesn’t matter whether it’s

there running these scare
campaigns and throwing mud
all of the time.>>
Fair Work Australia is due to
report on its investigation by
the end of the year.
Mr Thomson said in a statement: «I have always rejected claims of wrongdoing in
these matters.»
The member for Dobell said
he intended to make a «comprehensive statement» in the
near future.
«In the meantime I look forward to continuing my work
for the people of the (NSW)
central coast,» Mr Thomson
said.
In the heart of Mr Thomson>s
Dobell electorate this morning, Opposition Leader Tony
Abbott refused to concede
the embattled MP had no
case to answer after NSW
police dropped their review
into his use of union credit
cards.
«I think it’s pretty clear from
what’s been in the public domain for a long time, there has
been a mis-use of money,»
Mr Abbott told a community
forum at Mingara Recreation
Club this morning.
«Someone has misused that
money, there>s no way it can
be right to use the membership dues of people on low
paid jobs for escort services.
«So something has happened
that shouldn’t have happened
but look, NSW police have
come to this conclusion and
I’m in no way critical of the
NSW Police.
«Let’s see what the Victorian police make of it, let>s
see what Fair Work Australia
make of it ... But in the end it
will be up to the people of the
Central Coast to decide who
represents them and what
type of individual represents
them.
«In the end democracy will be
the cure for this sort of thing.»
Mr Abbott had a cup of tea and
shook hands with the largely
Coalition faithful; answering
questions about the carbon
tax, infrastructure, rising sea
levels and the area>s aging
population.
It was a subdued affair and a
far cry from Mr Abbott’s last
visit to the region’s largest
club for an anti-pokie tax rally where the opposition leader
was feted like a rock star by
thousands.
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BUDGET TO REBUILD NSW
Sponsorship agreement between Beirut Hellenic
INCLUDES TRANSPORT AND ROADS
Bank Ltd & “LANA” Association- Lebanon
BOOST FOR EAST HILLS
“Multaka El Kibar” which the bank is honored to
The Liberals & Nationals’
first Budget delivered
today is about rebuilding
New South Wales and
East Hills, said Member
for East Hills, Glenn
Brookes.
“Rebuilding NSW means
repairing what was
left behind, improving
services and building
the infrastructure the
people of NSW need,” Mr
Brookes said.
“The people of East Hills
voted for real change
in March after years of
broken promises and
failed projects under the
former Labor Government
that saw East Hills taken
for granted,”
“The NSW Liberals &
Nationals Government is
very conscious that if we
don’t get expenses under
control, there are no funds
to fix the services people
rely on every day.”
Mr Brookes said the
Budget delivers 900 more
teachers, 2475 more
nurses and 550 police
officers and a record
infrastructure investment
to address the building
backlog left by Labor.
Spending on hospitals
and health capital works
over the next four years
is $4.7 billion – 50 per
cent higher than over the
last four years.
“The Budget will improve
local roads with $7 million
this year to complete the
widening of the northern
approach to Alfords Point
Bridge and a new bridge
over Henry Lawson Drive,
as well as $2.4 million
for the upgrade of Kelso
Creek Bridge.
“The Budget provides
$104 million to meet our
commitment for more
express train services
and $40 million in the
Park and Travel Safety
Fund means better safety
for commuters through

more CCTV cameras,
lighting and help points
at stations.
«The
Budget
also
continues
local
investment
education
with the $2.8 million
upgrade of East Hills Boys
High School and the $3.3
million upgrade of East
Hills Girls Technology
High School.
«The Budget delivers for
East Hills $2.74 million for
maintenance upgrades to
social housing homes that
will improve the livelihood
for local residents.
Glenn Brookes said
the Government has
listened and the Budget
provides $759 000 for
regional roads, $1 557
000 for routine and minor
maintenance works on
state roads, $779 000 for
maintenance of traffic
lights, signs and road
markings, $154 000 for
Bankstown City Council
to maintain their local
traffic facilities, $113
000 for school crossing
supervisors who facilitate
safety of unaccompanied
primary
school-aged
children and $161 000 for
routine and minor road
safety works.
“I am proud of our
five year $2 billion
commitment program for
disability services, which
is the largest funding
commitment to disability
services made in the
nation’s history.
«The Budget also delivers
our $35 million election
commitment of delivering
the Community Building
Partnership that allows
community groups across
East Hills to apply for
support.»
“The
NSW
Liberal
&
Nationals’
first
Budget delivers on our
commitments and starts
the process of rebuilding
NSW and East Hills.”

As part of the Bank’s
supporting strategy to
the charitable projects
in Lebanon, Managing
Director & CEO of Beirut

Hellenic Bank Mr. James
Wakim has proudly
announced that the
Bank will support the
humanitarian project of

is a center dedicated to
the elderly in TannourineLebanon.
In his speech at the
fundraising dinner held
on August 27, 2011,
James Wakim stressed,
“the financial and moral
support for that project
is to link with Lebanon
through
supporting
humanitarian and social
issues, and consequently
to meet the requirements
of decent living for groups
with limited potential in
Lebanese society. Thus,

help community initiatives
aimed at improving
the life-standard of
individuals, and to
contribute in developing
their opportunities.”
President of “LANA”
association Mrs. Merlin
Boutros Harb signed the
sponsorship agreement
on August 31, 2011
in the presence of
representatives from the
Bank and members of
“Tannourine” and “Harb”
Associations.

Workers forced into extra hours with no compensation, survey finds

MANY Australian workers
are forced to work extra
hours without being
compensated, a new
survey suggests.
The poll of 42,000
employees, billed as the
largest ever conducted
with Australian workers,
has found many are under
increasing pressure at
work.
The finding comes
as it emerged that
households are pouring
half their weekly budget
into housing, food and
transport and family
finances are more
stretched than ever.
Health, education, homeloan and food costs have
raced ahead of general
inflation in recent years
in a hip-pocket hit on
essential spending, and

it>s working mums, young
workers and older men
feeling the pinch.
ACTU President Ged
Kearney says increased
business productivity is
coming at the expense of
workers> wellbeing.
«We have in fact what
we call a productivity
squeeze which means
businesses are achieving
productivity
(gains)
through a great deal of
pressure on workers,>>
Ms Kearney told ABC
Radio.
What>s more worrying
is that there is a large
amount of unpaid work
being done, she said.
«We are being told by our
members that they are
working harder than ever,
longer than ever and not
getting paid for that extra

work.>>
The
survey
found
«sandwich
women»
forgotten blokes and
insecure youth are the
three groups being
exploited the most, the
Sydney Morning Herald
reported.
More than 60 per cent
of working mums, or
«sandwich women» said
they felt most under
pressure to work harder
and that increased
flexibility would improve
their working life.
Men aged 4564-, dubbed
forgotten blokes said they
felt their age hindered
their work chances while
workers under 25 or
«insecure youth» also
reported high levels of
financial stress.
Ms Kearney said that even

under current workplace
laws workers were being
short-changed.
For example, the survey
found 50 per cent of
employees
pay
for
workplace expenses and
are not compensated for it.
«While the legislation
might provide for these
things, employers for
whatever reason are not
actually abiding by that,>>
Ms Kearney said.
«A lot of our respondents,
particularly in casual or
insecure work, are saying
that they are feeling
forced to comply with
this for fear of not getting
shifts or for fear of not
getting any extra work
when they need it.>>
The ACTU president said
workers should not have
more rights taken away
from them.
«What we>re seeing from
employers is that they are
trying to say that industrial
relations laws are the
reasons for productivity
woes in this country and
that just isn>t true.
«This survey shows that
workers are working
harder than ever and that
in some ways they>re
getting exploited even
though the legislation is
there to protect them.>>
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Australia, New Zealand pledge cash for education in Pacific Islands PM should talk to PNG and

PM Julia Gillard and New Zealand PM John Key exchange All Black and Wallabies
rugby jerseys in Auckland this morning. Picture: Ray Strange Source: Herald Sun

NATIONAL pride and
apples will be at stake at
the rugby World Cup in
New Zealand.
Julia Gillard and her
New Zealand counterpart John Key today
exchanged rugby union
jumpers as they met at
the Pacific Islands Forum in Auckland.
Handing over a jumper
signed by the Wallabies,
Ms Gillard told NZ PM
John Key: «This would
be the winning one.»
As Mr Key gave her an
extra large All Blacks
jumper - which still had
the shop tags on it - Ms
Gillard quipped: «And
that will be the one that
doesn>t win.»
The two leaders, who
have a very close working relationship, have
put a bet on which nation does better at the
World Cup, which kicks
off on Friday night.
«It’s a bet about apple
eating,» Ms Gillard said.
Mr Key said the losing
PM had to eat an apple
from the other>s country.
«I’ve got to eat an Australian apple and Julia>s
got to eat a New Zealand apple and (give) a
60-second dissertation
about why it’s so fantastic,» Mr Key said.
Ms Gillard replied: «It
would hurt, every moment.»

Australia was recently
forced by the World
Trade Organisation to
allow the import of NZ
apples for the first time
in 90 years, a decision
Australian growers say
will lead to the introduction of apple diseases.
Australia and New Zealand also announced
they will spend about
$250 million to help
500,000 poor Pacific Island kids learn to read
and write.
The Pacific’s two riches
countries will jointly fund
the program to tackle the
problem that almost one
million school-aged children across the Pacific
do not go to school.
Ms Gillard said the aim
was by 2021 to have 75
per cent of all Pacific Island children being able
to read by age 10.
She said this would help
improve prosperity in
the Pacific.
Australia and NZ will
also provide three postgraduate scholarships
each.
Attending the 40th anniversary of the 16-nation
Pacific Islands Forum
in Auckland, Ms Gillard
said the top issues were
economic growth, education, jobs and climate
change.
Leaders are looking at
expanding guest worker schemes and labour

mobility in the region
and Ms Gillard flagged
her support to find a
cheaper way for Pacific
Islanders working in

Australia to send money
back home.
Her first meeting when
she arrived yesterday
evening was with the
President of the tiny nation of Kiribati, Anote
Tong, to discuss the
threat to his country
from climate change.
Ms Gillard said many
of the Pacific island nations were threatened
by climate change.
“They are small, they
are low-lying and most
at risk from rising sea
levels,” she said.
Ms Gillard said 25 per
cent of Australia’s development aid goes to
the Pacific and half of
the aid to the region
flows from Australia.

Climate Change spokesman Greg
Hunt says Labor Government
divided on carbon tax
LABOR could face a partyroom revolt over its carbon tax bills, the Federal
Opposition says.
Climate Change spokesman Greg Hunt says Labor is divided about the
future of its plan to price
carbon.
Mr Hunt said it was more
likely disgruntled Labor
MPs would stop the carbon
tax bills from reaching the
House of Representatives
than key crossbenchers
would withdraw their support.
«There is a chance of a
partyroom revolt or a Cabinet revolt,» Mr Hunt said
on wednesday.
« Every day I am getting very senior business
people come to me saying <we’ve been talking
to members of the (Labor)
partyroom, talking with
Cabinet ministers and, it’s
not universal, but there
is a move within the ALP
parliamentary partyroom,
and the within the Cabinet,

to ditch the tax>.
«We would like the independents to reconsider
their position.»
He said Labor>s carbon
tax modelling was flawed
because it was based on
$20 a tonne for carbon
emissions, when the starting price would be $23 a
tonne when it begins in
2012.
«There are 13 bills and
we still haven’t seen the
household compensation
bill in particular, and there
is no updated modelling,»
Mr Hunt said.
«Eight weeks after introducing the package, it>s
still based on the $20 carbon price so there is a 15
per cent discrepancy between the modelling and
the price.
«The modelling also assumed the USA will be
part of an emissions trading scheme by 2016.
«Both items are fundamentally and palpably
wrong.»

Nauru - Tony Abbott

OPPOSITION Leader Tony
Abbott says Prime Minister Julia Gillard should be
talking at the Pacific Island Forum to the leaders
of Papua New Guinea and
Nauru about offshore processing.
Ms Gillard is attending
the forum of Pacific leaders in Auckland but said it
was too early to talk about
processing asylum seekers offshore before cabinet
made a new policy.
«I don’t know what she is
doing in Auckland if she is
not going to talk about the
subject which most matters to us,» Mr Abbott told
ABC Radio on wednesday.
«(Talk) to those countries
that can be most helpful to
us.»
The opposition leader said
he was prepared to work
with the Gillard government
to overcome legal problems after the High Court
ruled the government>s
proposed refugee swap
deal with Malaysia was un-

lawful.
The court’s judgement last
week had put in doubt any
future offshore processing of asylum seekers,
including previous detention centres on Nauru and
Manus Island in Papua
New Guinea.
«The prime minister has
said the High Court has
made it legally difficult,
if not impossible, for offshore processing,» he told
Fairfax radio.
«I am happy to work with
her and to remove any
legal obstacles, but the
right place for processing
to happen is Nauru and
Manus (Island) where it has
been done before.»
Mr Abbott said Nauru remained an option as an
offshore detention centre.
«The preliminary legal advice that we have got is
that there is nothing in the
High Court’s decision that
would make it impossible
to resume offshore processing in Nauru,» he said.

Council’s Contact Centre
best in Australia

Residents of Bankstown
can rest assured they will
receive the best service
possible when they call
Bankstown City Council’s Customer Service
Centre.
Last week, Bankstown
City Council’s Customer Service Centre was
named winner of the Government Contact Centre
Excellence Award for the
Best Government Contact Centre in Australia
with 30 or less full-time
employees.
«To be recognised as the
2011 Best Government
Contact Centre in Australia is a tremendous
achievement,» said the
Mayor of Bankstown Clr
Khal Asfour.
«This award recognises

Council>s commitment to
providing our residents
with first-class service.
«I would like to congratulate the Customer Service
team on this fantastic
achievement and thank
them for their continuous
hard work and dedication
to serving Bankstown>s
residents,» Mayor Asfour
said.
Bankstown Council’s call
centre receives on average 650 calls and enquiries every day, equating
to more than 160,000
calls every year.
The accolade was awarded to Council by the Government Contact Centre
Summit, in partnership
with the Customer Contact Management Association.
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a few moments to
save and savour
FAMILY
BURGER
DEAL

2 x double fillet Bondi burgers™,
2 x single fillet BurgerSnackers,
2 x large chips
and 4 x 375ml cans of drink

FAMILY
CHICKEN
MEAL

1 x whole chicken,
4 x single serve mash & gravy
or single serve side salads,
and 2 x large chips.

DOUBLE
BARREL
DEAL
b[VLQJOHILOOHW%RQGLburgers™,
b[VPDOObFKLSVb
DQGbb[POFDQVbRIbGULQN

12

24

24

.98

.98

PLU 458

PLU 447

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

23846

With any brekkie
burger purchase.
Only available until 11am.

.98

PLU 453

Oporto Merrylands Road, Merrylands Stockland Food Court,
Cnr Jersey Rd and Rooty Hill Rd Plumpton
& Stanhope Village Shopping Centre.

FREE
REGULAR
COFFEE

Limit one coupon per person. Not to be
used in conjunction with any other offer.
Valid until 30.11.2011 at Oporto Merrylands,
Merrylands Stockland, Plumpton & Stanhope Gardens.

